
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập   -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:  001/HCM- ĐL 

V/v Chương trình Đại lý Kênh truyền – Quang trắng 

dành cho KHDN. 

   Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021 

 

  

THƯ NGỎ 
Kính Gửi Quý Công Ty 

 

Lời đầu tiên, Công ty Cổ Phần Viễn Thông ACT xin gửi tới Quý Công ty lời chúc sức khỏe và 

lời chào trân trọng nhất! 

Cùng với sự phát triển của thời kỳ công nghiệp 4.0,  hệ thống hạ tầng mạng đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển không gian mạng nói chung và sự ổn định, bảo mật của việc truyền tải nói riêng. 

Với vai trò là công ty vận hành mạng lưới cho Tập đoàn công nghiệp viễn thông Viettel, đã và đang 

tham gia triển khai giải pháp hạ tầng mạng cho các nhà mạng như FPT, CMC, Mobifone, VinaPhone, 

các trường Đại Học, Ngân hàng, Bệnh viện, Khu dự án dân cư, và mong muốn hợp tác mở rộng. Công 

ty Cổ Phần Viễn Thông ACT xin gửi lời mời hợp tác với Quý công ty. 

 

Thế mạnh của công ty: 

 Hạ tầng triển khai rộng khắp cả nước 

 Nhân sụ vận hành hơn 20 năm kinh nghiệm trong Viettel, số lượng hơn 1000 nhân sự 

 Chính sách linh hoạt, chiết khấu theo từng khách hàng, hỗ trợ nâng băng thông nhanh 

chóng   

 Thời gian triển khai và xử lý sụ cố trong vòng 1h 

 

Thông qua thư ngỏ này, ACT giới thiệu chương trình hợp tác đại lý với quý công ty.  

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ đầu mối: 

Đ/c Lê Nguyễn Trung Quân 

Điện thoại: 086.999.6855 

Email: quanlnt@vienthongact.vn 

 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT  
Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC KHDN 
- Như trên; 

- BGĐ (để b/c); 

- Lưu: VT, KHDN; Quanlnt 01. 
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