Hoạt động

Công bố chất lượng 4G: Tốc độ mạng 4G
của MobiFone đạt cao nhất
Từ ngày 19/7/2017 đến ngày
26/7/2017, Cục Viễn thông đã công bố
kết quả đo kiểm 4G của MobiFone tại
Hà Nội. Việc đo kiểm chất lượng mạng
4G của MobiFone được thực hiện trên 8
chỉ số quan trọng nhằm đánh giá mức độ
tuân thủ cam kết của các nhà mạng khi
cấp phép băng tần 4G. Đây là những chỉ
số rất quan trọng liên quan đến tốc độ
mạng 4G.
Với chỉ số độ tải lên, xuống và thời gian trễ
truy nhập dịch vụ trung bình, MobiFone
có kết quả tốt nhất trong các nhà mạng đã
công bố. Bên cạnh đó, theo kết quả công
bố “Cuộc khảo sát đánh giá mức độ hài

lòng của người tiêu dùng về nhà mạng
cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam năm
2017” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG
đưa ra, MobiFone được người dùng bình
chọn “Nhà mạng có chất lượng dịch vụ
4G tiêu biểu”. Đây là sự ghi nhận của cộng
đồng người sử dụng đối với nhà mạng đã
nỗ lực xuất sắc trong việc cung cấp dịch
vụ 4G chất lượng đến người tiêu dùng.

MobiFone chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình
Ngày 19/9/2017, Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp Trung ương (DNTW) và đại
diện Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông
MobiFone cùng các Đảng ủy doanh
nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW
đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ
trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình khắc
phục thiệt hại do bão số 10.
Đây là hỗ trợ thiết thực thể hiện cam kết vì
cộng đồng của MobiFone trong việc góp
phần giúp nhân dân miền trung nhanh
chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm
ổn định đời sống, sản xuất.
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