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Tóm tắt: Chuyển mạng giữ số (MNP: Mobile Number Portability) là dịch vụ cho phép người
dùng di động chuyển mạng mà vẫn giữ được số thuê bao của mình. Theo thông tin từ Bộ Thông
tin và Truyền thông, nhà nước sẽ quyết liệt thực hiện và dự kiến sẽ cho triển khai vào tháng 01
năm 2017. Nhìn tổng thể từ cơ quan quản lý nhà nước, nếu triển khai thành công, MNP sẽ thúc
đẩy sự phát triển về chất lượng của thị trường viễn thông di động cũng như đem lại nhiều lợi ích
quốc gia khác. Bài báo này cố gắng tập trung phân tích các vấn đề này trong một góc nhìn tổng
thể và đưa ra các đề xuất giúp các nhà mạng có thể chủ động cạnh tranh khi nhà nước chính
thức cho triển khai chính sách này.
1.

- Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ MNP còn
đem lại nhiều lợi ích khác như tăng hiệu
quả kinh tế, thúc đẩy cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp viễn thông, hỗ trợ đảm bảo
an ninh thông tin, tạo nền tảng cho sự phát
triển thương mại điện tử…

MNP LÀ GÌ?

“Dịch vụ chuyển mạng di động giữ
nguyên số thuê bao (Mobile Number
Portability – MNP, gọi tắt là Dịch vụ chuyển
mạng) là dịch vụ cho phép thuê bao có thể
thay đổi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di
động mà vẫn giữ nguyên được số điện thoại
của mình”.

Đứng ở góc độ các telco, MNP hoàn toàn
có thể đem lại nhiều cơ hội nhưng đa phần là
những thách thức và nguy cơ đặc biệt là trong
ngắn hạn.

Mục tiêu của MNP làgiúp người dùng có
cơ hội lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn
mà không lo lắng về vấn đề đổi số thuê bao
mới đặc biệt là những số thuê bao được coi là
"đẹp".

2.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MNP
Qua khảo sát thực tế:

- Thường được triển khai ở quy mô quốc gia
khi thị trường di động đi vào giai đoạn bão
hòa.
- Các operator thường không ủng hộ chính
sách này vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều
vấn đề một telco phải quan tâm:
 Chiến lược kinh doanh.
 Hạ tầng kỹ thuật.
 Bán hàng & Marketing.
 CRM & Billing.
 OSS.
 Kết nối liên mạng.

Đứng từ góc nhìn của cơ quan quản lý
nhà nước, MNP sẽ đem lại nhiều lợi ích:
- MNP sẽ tạo ra xu hướng cá nhân hóa số
điện thoại, tạo nền tảng cho việc phát triển
các dịch vụ mới liên quan đến ứng dụng
thương mại, các dịch vụ nội dung trên
mạng điện thoại di động, từ đó thúc đẩy
phát triển dịch vụ 3G hiện vẫn còn khiêm
tốn về hiệu quả đầu tư.
- Bên cạnh đó, việc triển khai dịch vụ MNP
sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng kho số viễn
thông và quản lý thuê bao trả trước. Bởi
nhu cầu mỗi cá nhân có nhiều SIM để sử
dụng dịch vụ của các doanh nghiệp di
động khác nhau sẽ giảm đi, lượng SIM rác
cũng giảm theo. Mặt khác, khi đăng ký
chuyển mạng, khách hàng sẽ phải khai báo
chính xác các thông tin cá nhân liên quan,
từ đó hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý
thuê bao, đặc biệt là thuê bao trả trước.

MNP chắc chắn sẽ gây ra các xáo trộn,
tuy nhiên, qua khảo sát thì sự xáo trộn thường
xảy ra ở giai đoạn đầu triển khai MNP với
một số hiện tượng:
- Người dùng (thường là trả trước) từ các
nhà mạng lớn có xu hướng chuyển sang
các nhà mạng nhỏ (thường có nhiều ưu đãi
hơn về dịch vụ).
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- Sau một thời gian chuyển sang các nhà
mạng nhỏ, một số lượng thuê bao chuyển
từ mạng lớn trước đây lại có xu hướng
quay về các nhà mạng lớn có chất lượng
dịch vụ ổn định hơn.
3.

mạng có chất lượng dịch vụ tốt hơn đặc
biệt là giá tốt hơn.
- Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào trung
tâm chuyển mạng quốc gia (bản chất là
chất lượng định tuyến cuộc gọi) nên công
tác đảm bảo dịch vụ sẽ rất quan trọng.

MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ MNP
TẠI VIỆT NAM

5.

Nhà nước sẽ triển khai trung tâm chuyển
mạng quốc gia (NPC: National Number
Portability Center) chứ không để các nhà
mạng xử lý Peer-To-Peer. Phương án này
cũng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông
công bố và dự kiến lộ trình triển khai bắt đầu
từ năm 2017.

Sự xáo trộn của thị trường cũng chính là
cơ hội:
- Lôi kéo khách hàng từ các mạng khác và
sắp xếp lại thị phần viễn thông di động.
- Đánh giá năng lực chăm sóc khách hàng
của các nhà mạng.
- Là cơ hội để các nhà mạng chuyển mình
trở thành nhà cung cấp dịch vụ thay vì nhà
mạng thuần túy.

Tuy nhiên, MNP có thành công hay
không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố vì qua
khảo sát cũng có nhiều trường hợp không
thành công ở quy mô quốc gia vì

6.
6.1

Một số đặc điểm khiến MNP không quá
đáng lo ngại:

GIẢI PHÁP
Đảm bảo chất lượng dịch vụ

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đảm
bảo chất lượng dịch vụ vẫn luôn là giải pháp
"sâu rễ bền gốc".

- Cần nhìn nhận trong tương lai gần (5 đến
10 năm) các dịch vụ di động truyền thống
sẽ sụt giảm doanh thu và tương lai các
mạng di động sẽ trở thành mạng cung cấp
hạ tầng truyền dẫn di động. Khi đó, khái
niệm số thuê bao cũng trở nên nhỏ bé vì
người dùng còn nhiều số nhận dạng khác
(của các dịch vụ nội dung) đáng quan tâm
hơn.
- Dù có MNP hay không thì việc giữ chân
và thu hút khách hàng từ mạng khác cũng
luôn cần thiết.
- Theo kinh nghiệm quốc tế, nhìn trong dài
hạn các đối thủ đáng lo vẫn là các nhà
mạng lớn mặc dù trong ngắn hạn có thể
thuê bao sẽ chuyển sang các nhà mạng nhỏ
với nhiều ưu đãi đặc biệt.
4.

CƠ HỘI

a) Giải pháp kỹ thuật
Trước nguy cơ chất lượng dịch vụ bị ảnh
hưởng bởi trung tâm chuyển mạng quốc gia
cần tăng cường công tác đo kiểm và theo dõi
chất lượng báo hiệu trên giao diện với trung
tâm này. Các ảnh hưởng khách quan cần
được kiến nghị và xử lý kịp thời.
Bên cạnh đó chất lượng vùng phủ sóng là
một vấn đề cần được quan tâm đầu tư. Làm
tốt việc này cũng sẽ giải quyết được vấn đề
nâng cao chất lượng các dịch vụ dữ liệu như
3G và các dịch vụ gia tăng.
b) Giải pháp chăm sóc khách hàng
Đây cũng là điểm yếu mà nhiều nhà
mạng cần khắc phục, một số giải pháp:

NGUY CƠ

Nguy cơ mất thị phần đặc biệt là thị phần
khách hàng trung thành là hoàn toàn có thể
xảy ra. Một số nguy cơ chủ yếu có thể xảy ra:

- Cần tăng cường công tác chăm sóc đặc
biệt là công tác trả lời thắc mắc khiếu nại
liên quan đến chất lượng dịch vụ trong
giai đoạn bắt đầu triển khai MNP.
- Phân loại thuê bao để xác định thứ tự ưu
tiên giữ chân các thuê bao trung thành, có
thể chấp nhận "lỗ" trong giai đoạn đầu
- Đối với các thuê bao khác vì các đối thủ
có thu hút có thể thu hút được nhưng cũng
không thể giữ chân bằng mọi giá vì sẽ
không có hiệu quả.

- Số khách hàng trung thành (thường là thuê
bao trả sau) có thể vì một số có xu hướng
chuyển sang mạng có chất lượng dịch vụ
tốt hơn và thường không phải lý do giá
cước rẻ hơn.
- Sẽ có một số lượng thuê bao (thường là
thuê bao trả trước) sẽ chuyển sang các
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6.2

thống, dưới nhiều góc độ khác nhau để có
phương án kỹ thuật và kinh doanh dịch vụ
MNP hiệu quả, phù hợp với đặc thù mạng
lưới của mỗi nhà mạng.

Tạo ra các "ngại ngần" mới khi
chuyển mạng bằng "hệ sinh thái":

Điều khiến khách hàng ngại ngần nhất là
phải đổi số trước đây đã được dẹp bỏ nên cần
phải tạo ra nhiều yếu tố gây "ngại ngần"
khác. Điều này có thể thực hiện được thông
qua "hệ sinh thái" trong đó các giá trị mà
khách hàng được hưởng từ nhà mạng sẽ gắn
với số điện thoại của họ.

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai dịch
vụ MNP thì một số nội dung nghiên cứu cần
được thực hiện sớm, bao gồm:
- Điều tra, nghiên cứu dự báo nhu cầu và
xây dựng phương án kỹ thuật triển khai
dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số.
- Nghiên cứu đề xuất với Bộ Thông tin và
Truyền thông về mức thu phí chuyển
mạng để bù với các chi phí đầu tư triển
khai hệ thống chuyển mạng giữ nguyên số
đầu tư tại doanh nghiệp.
- Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và
thủ tục kết nối chung hệ thống chuyển
mạng giữ nguyên số tập trung của Bộ.
- Nghiên cứu đề xuất một số nội dung của
quy định quản lý cho quy trình chuyển
mạng giữ nguyên số để bảo đảm quyền lợi
của nhà mạng.

Một số giải pháp cụ thể:
- Với hạ tầng và dịch vụ sẵn có: Gắn số thuê
bao là số tài khoản các dịch vụ khácđặc
biệt là các dịch vụ nội dung đã có cũng
như các gói dịch vụ đòi hỏi ràng buộc hợp
đồng thuê bao đi kèm với thiết bị phần.
- Với hạ tầng và dịch vụ mới: Gắn số thuê
bao gắn với các tiện ích mà các dịch vụ
mới đem lại.
6.3

Tạo các "khó khăn" khi chuyển
mạng

Trên thực tế việc chuyển mạng cũng sẽ
có những quy định ràng buộc nhất định của
nhà nước để tránh gây hiện tượng xáo trộn thị
trường.Tuy nhiên, các nhà mạng hoàn toàn có
thể tăng cường ràng buộc riêng khi khách
hàng được hưởng các ưu đãi (bồi thường chi
phí khi hủy hợp đồng, thời gian chờ chuyển
lâu, không đảm bảo chất lượng dịch vụ trong
giai đoạn chuyển mạng,...).
6.4

7.

Mặc dù sẽ gây ra nhiều xáo trộn trên thị
trường viễn thông di động nhưng nhìn trong
dài hạn MNP không phải là một vấn đề quá
lớn mà ngược lại lại đem đến nhiều cơ hội
cho những nhà mạng có chất lượng tốt. Tuy
nhiên để có thể chủ động và phát triển bền
vững các nhà mạng cần quyết liệt đẩy nhanh
và đồng bộ các giải pháp đối phó đặc biệt tại
thời đểm nhà nước bắt đầu triển khai MNP.

Thu hút thuê bao của mạng khác:

MNP cũng chính là cơ hội để thu hút
thuê bao của mạng khác về của các nhà
mạng. Một số giải pháp cụ thể:

8.
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Theo sự chỉ đạo của Nhà nước, việc triển
khai dịch vụ MNP là dịch vụ mà các doanh
nghiệp viễn thông không thể tránh khỏi. Để
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các nhà mạng cần xem xét một cách hệ
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