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Lời nói đầu
Kính gửi bạn bè trong nước và quốc tế!
Thay mặt Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ cNTT – VINASA, tôi xin gửi lời chào trân
trọng nhất đến quý độc giả toàn quốc và trên toàn thế giới. VINASA rất vinh hạnh được
tiếp tục cập nhật với quí vị những thông tin mới nhất về tình hình phát triển của ngành
công nghiệp cNTT năm 2016-2017 và giới thiệu đến quý vị 50 doanh nghiệp cNTT
hàng đầu Việt Nam năm 2017 qua Ấn phẩm đặc biệt này.

Đây là Ấn phẩm do VINASA thực hiện thường niên nhằm mục đích kết nối hợp tác,
quảng bá, giới thiệu về năng lực và thị trường của ngành cNTT Việt Nam. Ấn phẩm
cung cấp thông tin cập nhật, chính xác, phản ánh toàn diện năng lực cạnh tranh, uy tín
thương hiệu, sản phẩm, thị trường và tiềm năng phát triển cùng nhu cầu tìm kiếm khách
hàng, đối tác kinh doanh của 50 doanh nghiệp hàng đầu trong ba lĩnh vực mũi nhọn của

ngành cNTT Việt Nam, gồm: 

1.  BPO, ITO và KPO
2.  Phần mềm, Giải pháp và Dịch vụ cNTT 
3.  Nội dung số, Ứng dụng và Giải pháp cho mobile

50 doanh nghiệp được giới thiệu trong ấn phẩm là những doanh nghiệp tiêu biểu nhất năm 2017 được Hội đồng
bình chọn của chương trình gồm các chuyên gia uy tín tiến hành thẩm định, đánh giá và lựa chọn căn cứ theo các
tiêu chí khắt khe, dựa trên các chuẩn mực quốc tế. Đây đều là các doanh nghiệp đang có sự phát triển mạnh mẽ,
có khả năng tác động ảnh hưởng tới xu thế phát triển của thị trường và ngành cNTT tại Việt Nam. Theo số liệu
thống kê, 50 doanh nghiệp này có tổng doanh thu của lĩnh vực ứng cử năm 2016 đạt 20,676 tỷ VND, tương đương
936 triệu USD, chiếm 10,5% doanh thu toàn ngành phần mềm và nội dung số và dịch vụ cNTT Việt Nam năm
2016; tổng số nhân lực là 35.542 người, chiếm 16,7% tổng số nhân lực toàn ngành.

Bên cạnh đó, Ấn phẩm còn cung cấp góc nhìn của chuyên gia, nhà quản lý về hiện trạng và xu thế phát triển của
ngành cNTT Việt Nam nhất là trong ba lĩnh vực nêu trên, cùng những thông tin cập nhật nhất về môi trường đầu
tư, các chủ trương, cơ chế chính sách của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển ngành cNTT với vai trò là một
ngành hạ tầng của hạ tầng, tạo lập phương thức phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Hy vọng, Ấn phẩm này sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp, những người đang có nhu
cầu tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ tin cậy trong lĩnh vực cNTT tại Việt Nam. chúng tôi rất
trân trọng và vô cùng biết ơn những ý kiến phản hồi, đóng góp xây dựng giúp nâng cao chất lượng của Ấn phẩm
cũng như hiệu quả của chương trình xúc tiến thương mại này trong những năm tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

PGS.TS. Trương Gia Bình
Chủ tịch VINASA
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phụ lục

PHỤ LỤC I 
DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2017 

(Sắp xếp theo bảng chữ cái) 
 

TT TÊN DOANH NGHIỆP  TRANG 

A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO VÀ KPO 21 

1 Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX Vietnam) 22 

2 Công ty TNHH Phần mềm FPT (Fsoft) 24 

3 Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (FUJINET SYSTEMS) 26 

4 Công ty Cổ phần Global Cybersoft (GCS) 28 

5 IMT SOLUTIONS (IMT Solutions) 30 

6 Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS) 32 

7 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION (Larion) 34 

8 NashTech Việt Nam (NashTech) 36 

9 Công ty Cổ Phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software) 38 

10 Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam (Panasonic R&D) 40 

11 Công ty Cổ phần Qsoft Việt Nam (Qsoft) 42 

12 Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft) 44 

13 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.) 46 

14 Công ty TNHH Swiss Post Solutions (Swiss Post Solutions) 48 

15 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions) 50 

16 Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL) 52 

17 Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII)  54 

B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT 57 

1 Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (Binh Minh Group) 58 

2 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO) 60 

3 Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI) 62 

4 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft) 64 

5 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN) 66 

6 Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro) 68 

7 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM) 70 

   
           

      
 

        

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2017

(Sắp xếp theo bảng chữ cái)



0750 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017

8 Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVN ICT) 72 

9 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) 74 

10 Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) 76 

11 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI) 78 

12 Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.Com RUNSYSTEM) 80 

13 Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT) 82 

14 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (Hong Co) 84 

15 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) 86 

16 Công ty Cổ phần ITG Việt Nam (ITG Vietnam) 88 

17 Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL) 90 

18 Công ty Cổ phần MISA (MISA) 92 

19 Công ty Cổ phần Thông minh MK (MK) 94 

20 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) 96 

21 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai (NextTech) 98 

22 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong) 100 

23 Công ty Cổ phần Ominext (Ominext) 102 

24 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau) 104 

25 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam (Savis Vietnam) 106 

26 Công ty Cổ phần SmartOSC (SmartOSC) 108 

27 Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong) 110 

28 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van) 112 

29 Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Hiệp (UNIT) 114 

30 Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT 
Software) 116 

C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE 119 

1 Công ty Cổ phần Truyền thông Centech (Centech) 120 

2 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG) 122 

3 Công ty Cổ phần VNG (VNG) 124 
 



08 50 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017

phụ lục

PHỤ LỤC II 
DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2017 

(Sắp xếp theo lĩnh vực và doanh thu) 
 

TT TÊN DOANH NGHIỆP  TRANG 

A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO VÀ KPO 21 

1 Công ty TNHH Phần mềm FPT (Fsoft) 24 

2 NashTech Việt Nam (NashTech Vietnam) 36 

3 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions) 50 

4 Công ty Cổ phần Global Cybersoft (GCS) 28 

5 Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS) 32 

6 Công ty TNHH Swiss Post Solutions (Swiss Post Solutions) 48 

7 Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (Fujinet Systems) 26 

8 Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam (Panasonic R&D) 40 

9 Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX)  22 

10 Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL Vietnam) 52 

11 Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII) 54 

12 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.)  46 

13 Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft)  44 

14 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION (LARION) 43 

15 IMT SOLUTIONS (IMT Solutions) 30 

16 Công ty Cổ Phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software) 38 

17 Công ty Cổ phần Qsoft Việt Nam (Qsoft) 42 

B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT 57 

1 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) 96 

2 Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) 76 

3 Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI) 62 

4 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN) 66 

5 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM) 70 

6 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT)  86 

7 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau)  104 

   
           

      
 

A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO VÀ KPO 21 

        

   
           

      
 

        

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2017

(Sắp xếp theo lĩnh vực và doanh thu)
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8 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai (NextTech)  98 

9 Công ty Cổ phần Thông minh MK (MK)  94 

10 Công ty Cổ phần MISA (MISA)  92 

11 Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT) 82 

12 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (Hong Co)  84 

13 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong)  100 

14 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft)  64 

15 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI)  78 

16 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van) 112 

17 Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.Com RUNSYSTEM) 80 

18 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam (Savis Vietnam)  106 

19 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)  74 

20 Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (Binh Minh Group)  58 

21 Công ty Cổ phần SmartOSC (SmartOSC)  108 

22 Công ty Cổ Phần Phần mềm BRAVO (BRAVO)   60 

23 Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVN ICT) 72 

24 Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong)  110 

25 Công ty Cổ phần Ominext (Ominext)  102 

26 Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL) 90 

27  Công ty Cổ phần ITG Việt Nam (ITG Vietnam) 88 

28  Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro) 68 

29 Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Hiệp (UNIT)  114 

30 Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT 
Software) 116 

C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE 119 

1 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG) 122 

2 Công ty Cổ phần VNG (VNG) 124 

3 Công ty Cổ phần Truyền thông Centech (Centech) 120 
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phụ lục

PHỤ LỤC III 
DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2017 

(Sắp xếp theo lĩnh vực và số lượng nhân sự) 
 

TT TÊN DOANH NGHIỆP  TRANG 

A/ LĨNH VỰC 1: BPO, ITO VÀ KPO 21 

1 Công ty TNHH Phần mềm FPT (Fsoft) 24 

2 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions) 50 

3 Công ty Cổ phần GLOBAL CYBERSOFT (GCS) 28 

4 NashTech Việt Nam (NashTech Vietnam) 36 

5 Công ty TNHH Swiss Post Solutions (Swiss Post Solutions) 48 

6 Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX Vietnam) 22 

7 Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam (KMS) 32 

8 Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (FUJINET SYSTEMS) 26 

9 Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft) 44 

10 Công ty TNHH USOL Việt Nam (USOL Vietnam) 52 

11 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.) 46 

12 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION (LARION) 34 

13 IMT SOLUTIONS (IMT Solutions) 30 

14 Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam (Panasonic R&D) 40 

15 Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software) 38 

16 Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII)  54 

17 Công ty Cổ phần Qsoft Việt Nam (Qsoft) 42 

B/ LĨNH VỰC 2: PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CNTT 57 

1 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) 96   

2 Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) 76 

3 Công ty Cổ phần MISA (MISA) 92 

4 Công ty Cổ phần Thông minh MK (MK) 94 

5 Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CT-IN) 66 

6 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat Cuong) 100 

   
           

      
 

        

PHỤ LỤC III
DANH SÁCH 50 DOANH NGHIỆP CNTT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2017

(Sắp xếp theo lĩnh vực và số lượng nhân sự)
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7 Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI) 62 

8 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) 74 

9 Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.Com RUNSYSTEM) 80 

10 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai (NextTech) 98 

11 Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông 
(VNPT Software) 116 

12 Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVN ICT) 72 

13 Công ty Cổ phần SmartOSC (SmartOSC) 108 

14 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (ELCOM) 70 

15 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI (FSI) 78 

16 Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (Binh Minh Group) 58 

17 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft) 64 

18 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) 86 

19 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van) 112 

20 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (BRAVO) 60 

21 Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT) 82 

22 Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL) 90 

23 Công ty Cổ phần Ominext (Ominext) 102 

24 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau) 104 

25 Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Hiệp (UNIT) 114 

26 Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam (Savis Vietnam) 106 

27 Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro) 68 

28 Công ty Cổ phần ITG Việt Nam (ITG Vietnam) 88 

29 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (Hong Co) 84 

30 Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong) 110 

C/ LĨNH VỰC 3: NỘI DUNG SỐ, ỨNG DỤNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MOBILE 119 

1 Công ty Cổ phần VNG (VNG) 124 

2 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG) 122 

3 Công ty Cổ phần Truyền thông Centech (Centech) 120 
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TỔNG QUAN NGàNh cNTT VIỆT NAM 2017

TỔng Quan 
ngành CÔng nghệ ThÔng Tin việT nam 2017

1. Bối cảnh phát triển CNTT thế giới
Thế giới đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động nhiều mặt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà hạt
nhân của nó là cuộc cách mạng Số. cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang cấu trúc lại thế giới mà chúng ta đang
sống về mọi phương diện, đặt ra cho các quốc gia/vùng lãnh thổ những thách thức phát triển mới để có thể có vị trí
cao trong trật tự thế giới mới đang hình thành. công nghệ thông tin (cNTT) được coi là yếu tố then chốt chẳng những
vì nó giúp tạo ra một hệ sinh thái phát triển mới cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác phát triển, mà còn vì
tự nó đang trở thành một phần không thể tách rời của chính cuộc sống con người, các cộng đồng và xã hội rộng lớn.
chưa bao giờ có ngành công nghiệp nào được tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ đặc biệt quan tâm, coi như một trong
các chiến lược chủ chốt đối với sự phát triển quốc gia như cNTT. chủ tịch của liên minh Dịch vụ cNTT Thế giới
(WITSA) đã đúng khi cho rằng “không có yếu tố nào quan trọng đối với sự phát triển cNTT hơn quyết tâm của chính
phủ cùng với ngành cNTT tham gia đầy đủ vào cuộc cách mạng Số” (ASOcIO 2017). 

2. Tổng quan ngành Công nghiệp CNTT Việt Nam
Ngành công nghiệp cNTT Việt Nam vẫn đang duy trì tốc độ phát triển nhanh (Hình 1). Trong giai đoạn từ 2009 –
2016, tổng doanh thu ngành cNTT đã tăng hơn 10 lần, từ mức 6.167 triệu USD năm 2009 lên mức 67.693 triệu USD
năm 2016. Sự gia tăng nhanh chóng về doanh thu theo thời gian có thể quan sát thấy ở tất cả các lĩnh vực trong ngành
công nghiệp cNTT: phần cứng, phần mềm và nội dung số, nhưng gia tăng đặc biệt nhanh ở lĩnh vực phần cứng. Sự
tăng trưởng đặc biệt về doanh thu các ngành cNTT trong năm 2015 - 2016 có sự đóng góp đáng kể của mảng dịch
vụ cNTT (không kể buôn bán, phân phối), với doanh thu về dịch vụ cNTT năm 2015 là 4.453 triệu USD và năm
2016 tăng lên 5.078 triệu USD, tăng 14% (Bộ Thông tin và Truyền thông 2017; Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng
cNTT và Bộ Thông tin và Truyền thông 2014).
Hình 1. Doanh thu Công nghiệp CNTT (triệu đô)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Sách trắng CNTT và TT 2014, 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông

Đáng chú ý là tốc độ gia tăng doanh thu ở tất cả các lĩnh vực phần cứng, phần mềm, nội dung số và dịch vụ cNTT
trong suốt thời gian 2009 - 2016 đều ở mức cao. Riêng năm 2016 so với 2015, tốc độ gia tăng đều trên 10% (hai con
số), điều rất hiếm có ngành kinh tế nào có thể đạt được: Tốc độ lĩnh vực phần mềm tăng cao nhất (16,8%), tiếp đến
là công nghiệp Nội dung (15,83%), dịch vụ cNTT (14,04%) và cuối cùng là phần cứng (10,97%). Sự gia tăng
doanh thu vượt trội của công nghiệp Phần mềm trong nhiều năm liền cho thấy tiềm năng to lớn của sự phát triển
lĩnh vực này ở Việt Nam. công nghiệp Nội dung cũng có bước phát triển ngoạn mục không kém. Mức tăng cao về
doanh thu trong lĩnh vực sản xuất phần cứng cNTT của Việt Nam là rất ấn tượng trong bối cảnh đang có sự suy giảm
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doanh thu từ phần cứng trong các nước trong khu vực, đặc biệt là Thái lan trong 5 năm qua (ASOcIO 2017). 
Năm 2016 các sản phẩm phần cứng cNTT vẫn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu với 57.737 triệu USD và chiếm
41,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của 9 ngành chủ lực trong năm 2016 (Bảng 1). Điện thoại thông minh là sản phẩm
chính, chiếm đến 62,5% tổng kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử của Việt Nam trong năm 2016 (Bộ Thông tin
và Truyền thông 2017).
Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu 9 ngành chủ lực của Việt Nam năm 2016 (tỷ USD)

 

 

Các ngành Tỷ USD % của tổng 9 ngành 
Phần cứng CNTT, máy tính, điện tử 57,737 41,1 
Dệt may 23,84 17,0 
Giày dép 13 9,3 
Nông sản 12,45 8,9 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ 10,14 7,2 
Thủy sản 7,05 5,0 
Gỗ và sản phẩm gỗ 6,97 5,0 
Phương tiện vận tải và phụ tùng 6,05 4,3 
Túi xách, vali, mũ, ô dù 3,16 2,3 
Chung 9 ngành 140,397 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Sách trắng CNTT và Truyền thông 2017 và số liệu của Tổng cục Hải quan1

Trong hai năm qua, số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp cNTT cũng gia tăng
mạnh mẽ (Bảng 2). Số lượng các doanh nghiệp phần mềm tăng đặc biệt ấn tượng, với 1.290 doanh nghiệp tăng thêm
năm 2016 so với năm 2015. Về tỷ lệ tăng thêm số lượng các doanh nghiệp dịch vụ cNTT năm 2016 so với 2015, tỷ
lệ tăng thêm của các doanh nghiệp phần mềm là lớn nhất, với 21%; tiếp đến là các doanh nghiệp nội dung số (15,4%),
phần cứng (14,2%) và dịch vụ cNTT (7,5%).
Bảng 2. Số lượng các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CNTT

 

 

 
2015 2016 Số tăng thêm % tăng thêm 

Phần cứng 2980 3404 424 14,2 

Phần mềm 6143 7433 1290 21,0 

Nội dung số 2339 2700 361 15,4 

Dịch vụ CNTT 10196 10965 769 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Sách trắng CNTT và TT năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report 2016), Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Samsung
Electronics Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, công ty cổ phần FPT, Tổng công ty Viễn thông
Mobifone là những công ty cNTT hàng đầu nằm trong nhóm 50 doanh nghiệp đóng góp cho thu ngân sách nhà
nước nhiều nhất2. Đó cũng là những doanh nghiệp có nhiều sản phẩm phần cứng, phần mềm xuất khẩu sang các thị
trường lớn của thế giới như Nhật Bản, Hoa kỳ, EU và các thị trường khác. Đáng chú ý là năm 2017, công ty BKAV
đã cho ra đời phiên bản thứ hai của điện thoại thông minh Bphone 2017 hoàn toàn do người Việt Nam thiết kế và
làm tại Việt Nam, công ty FPT đang phát triển ô tô tự lái và dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm cuối năm nay, đánh dấu
bước tiến mới trong sự phát triển các sản phẩm phần cứng công nghệ cao với thương hiệu Việt Nam.

Công nghiệp phần mềm

công nghiệp Phần mềm Việt Nam có bước phát triển mạnh cả về doanh thu và số lượng doanh nghiệp như nêu trên.
chất lượng các doanh nghiệp phần mềm thể hiện ở năng lực doanh nghiệp và năng lực nguồn nhân lực liên tục nâng
cao và phát triển. Hiện nay đã có 5 doanh nghiệp phần mềm đạt chứng chỉ cMMI mức 5 (FPT Software, luxoft,
Global cybersoft, Harvey Nash Việt Nam, Toshiba Việt Nam) và 19 doanh nghiệp phần mềm có chứng chỉ cMMI
mức 3, đưa Việt Nam trở thành nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số công ty phần mềm đạt chứng chỉ cMMI
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Nguồn: Tholons, 2016

Không chỉ thực hiện những công việc ở tầng thấp như lập trình hay kiểm thử nữa, hiện nay nhiều công ty phần mềm
của Việt Nam đang triển khai các dự án cho đối tác ở các khâu cao hơn như R&D, thiết kế hệ thống… và nhận được
đánh giá cao của khách hàng. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, các công ty phần
mềm, cNTT của Việt Nam đã ý thức rõ và đang nỗ lực đầu tư nguồn lực, tập trung nghiên cứu và phát triển trong
các mảng công nghệ mới như IoT, trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo, dữ liệu lớn… nhằm tận dụng cơ hội của cách mạng
công nghiệp 4.0 đem lại, đưa Việt Nam dần vươn lên trên trong chuỗi giá trị toàn cầu.   

Công nghiệp Nội dung số

Về công nghiệp Nội dung, hai năm 2015 - 2016 đánh dấu sự chuyển hướng và phát triển mạnh của thị trường nội
dung số. Bên cạnh thị trường games online vốn phát triển mạnh nhiều năm nay, các dịch vụ nội dung số trên di động
đang tăng trưởng nhanh chóng, giúp cho tỷ lệ tăng doanh thu trong lĩnh vực công nghiệp nội dung số đạt mức cao
chỉ sau mức tăng của công nghiệp Phần mềm. Với trên 50 triệu người sử dụng internet, hơn 120 triệu thuê bao di
động có phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn và dữ liệu, trong đó có gần 44 triệu thuê bao băng rộng di động trên mạng
3G, 4G năm 2016, hơn 13 triệu thuê bao truyền hình trả tiền các loại (truyền hình cáp, số mặt đất, vệ tinh, di động)
(Bộ Thông tin và Truyền thông 2017) và khoảng 64 triệu tài khoản facebook6 vào tháng 7/2017, thị trường cho công
nghiệp Nội dung số ở Việt Nam là rất lớn. 

TỔNG QUAN NGàNh cNTT VIỆT NAM 2017

(Philippines có 7 công ty đạt mức 5, Thái lan và Malaysia mỗi nước chỉ có 1 công ty, Singapore và Indonesia không
có công ty nào đạt mức 5).3

Việt Nam ngày càng nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trong việc gia công phần mềm và cung cấp các dịch vụ thuê
ngoài (ASOcIO 2017; British Business Group Vietnam (BBGV) 2016). Thị trường gia công xuất khẩu phần mềm
chính của Việt Nam là Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu. Nhiều doanh nghiệp cNTT Việt Nam đang nỗ lực mở rộng
thị trường ra các nước khác trong khu vực. Trong báo cáo xếp hạng công bố đầu năm 2016 về dịch vụ gia công của
55 nước do công ty tư vấn A.T. Kearney thực hiện, Việt Nam xếp thứ 11/55 và xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á sau
Malaysia, Indonesia, Thái lan và Phillipines và tăng 1 bậc so với năm 20144 . Báo cáo đánh giá xếp hạng dựa trên
3 chỉ số: chỉ số tài chính, chỉ số kỹ năng nhân lực và chỉ số môi trường kinh doanh. Việt Nam được đánh giá cao về
chỉ số tài chính với giá trị 3,19 điểm. Đồng thời, theo Báo cáo xếp hạng của Tholons về 100 thành phố hấp dẫn nhất
về dịch vụ gia công công bố đầu năm 20165 , Hà Nội và TP. Hồ chí Minh tiếp tục lọt vào top 20 trong danh sách
này, cụ thể: Hà Nội xếp thứ 19 (tăng 1 bậc) và TP. HcM xếp thứ 18 (giữ nguyên) so với năm 2015. 
Hiǹh 2 - Xếp hạng của các thành phố về dịch vụ gia công. 
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Tính đến giữa tháng 7/2017, chỉ sau 6 tháng thực hiện cung cấp mạng 4G, đã có 6,3 triệu thuê bao đổi sim 4G, trong
đó có 3,5 triệu thuê bao sử dụng dịch vụ 4G7. Mạng 4G được chờ đợi sẽ thay thế mạng 3G ở Việt Nam trong thời
gian ngắn và việc nâng cấp lên mạng 5G chắc chắn sẽ được người sử dụng hoan nghênh. Số lượng doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực nội dung số năm 2016 là 2700 doanh nghiệp, tăng 15,4% so với năm 2016, thể hiện tiềm
năng to lớn của lĩnh vực này. các doanh nghiệp game tiêu biểu hiện nay gồm: VNG, VTc Mobile, cMN Online,
SohaGame, ME corp., Gamota. Việt Nam hiện đứng thứ 34 thế giới và thứ 9 trong khu vực châu Á về doanh thu
game với giá trị 216,34 triệu USD năm 2015. Đặc biệt, theo báo cáo về Kinh tế ứng dụng di động 2015 (App
Economy Index 2015) của Viện chính sách tiến bộ (PPI) Hoa Kỳ, Việt Nam đang đứng đầu về chỉ số kinh tế ứng
dụng di động trong 6 nước phát triển nhất khu vực ASEAN bao gồm Việt Nam, Singapore, Indonesia, Malaysia,
Thailand và Philippines. 

Dịch vụ CNTT

Năm 2015 - 2016 cũng ghi nhận đóng góp to lớn của lĩnh vực dịch vụ cNTT. lần đầu tiên Sách trắng về cNTT và
Truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông có mục thống kê riêng cho dịch vụ cNTT (không kể buôn bán, phân
phối), với gần 11 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực này và mức doanh thu tăng trưởng đến
14,04% năm 2016 so với năm 2015 (Bộ Thông tin và Truyền thông 2017). Những đổi mới sâu rộng trong khu vực
công và tác động tích cực của các chính sách thúc đẩy ứng dụng rộng rãi cNTT trong xã hội đang tạo ra nhiều cơ
hội mới cho thị trường dịch vụ cNTT. Ước tính khu vực công chiếm đến 30% tổng chi tiêu của xã hội cho dịch vụ
cNTT (British Business Group Vietnam (BBGV) 2016).

3. Tổng quan về nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Nhân lực là lợi thế lớn của ngành cNTT Việt Nam với nguồn nhân lực trẻ, dồi dào dựa trên nền tảng dân số đang ở
trong thời kỳ vàng với tỉ lệ người trong độ tuổi lao động chiếm hơn 60% dân số. Tăng trưởng nguồn nhân lực cNTT
ở Việt Nam được quan sát thấy nhiều năm qua (Bảng 3). Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đặc biệt mạnh mẽ trong
hai năm 2015 - 2016. Năm 2016 tổng số lao động trong lĩnh vực cNTT là 780.926 người, tăng 8,2% so với năm 2015.
Đây là mức tăng trưởng lớn, thể hiện đà phát triển nhanh của ngành cNTT. 
Theo báo cáo mới đây của VietnamWorks, trang web việc làm thuộc tập đoàn Navigos Group Việt Nam, thì số lượng
việc làm mới trong lĩnh vực cNTT đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ cNTT8. 
Việt Nam đặt mục tiêu đạt 1 triệu kỹ sư cNTT vào năm 2020, trong đó có khoảng 80% có đủ khả năng chuyên môn
và ngoại ngữ để làm việc trong môi trường quốc tế (Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 22/9/2010
Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về cNTT và truyền thông”). Để đạt được mục tiêu này
đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính phủ Việt Nam đang xây dựng đề
án với nhiều cơ chế chính sách, chương trình đào tạo đặc biệt nhằm đẩy nhanh số lượng kỹ sư được đào tạo cũng
như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành cNTT. Đề án này sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.     
Bảng 3. Nguồn nhân lực trong các lĩnh vực CNTT (người)

 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 

Tổng số lao động 226.300 250.290 306.754 352.742 441.008 721.584 780.926 

Phần cứng 121.300 127.548 167.660 208.680 284.508 533.003 568.288 

Phần mềm 64.000 71.814 78.894 80.820 88.820 81.373 97.387 

Nội dung số 41.000 50.928 60.200 63.242 67.680 44.320 46.647 

Dịch vụ CNTT 

     

62.888 68.605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: Sách trắng CNTT và TT năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hiện tại Việt Nam có 290 trường đại học và cao đẳng, trên 200 trường, cơ sở đào tạo cNTT theo chuẩn quốc tế như
của Aptech, cisco, Microsoft, Apple… Số lượng sinh viên cNTT được tuyển sinh hàng năm khoảng 50.000 – 55.000.
Bên cạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế cập nhật và những xu hướng công nghệ mới, các trường, cơ sở đào
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tạo còn chú trọng việc đào tạo ngoại ngữ. Một số trường còn đang thực hiện đào tạo cNTT bằng tiếng Anh và tiếng
Nhật, sinh viên các trường này nhận được sự đánh giá cao của các doanh nghiệp trong ngành. các trường hàng đầu
về đào tạo cNTT hiện nay gồm: Đại học Bách khoa, Đại học công nghệ, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học
FPT… 
Về chi phí, trong so sánh với các nước trong khu vực, tiền lương trung bình của lĩnh vực cNTT Việt Nam vẫn thuộc
loại thấp nhất và có tính cạnh tranh cao. lương bình quân của kỹ sư mới ra trường là 280 USD/tháng, kỹ sư 3 năm
kinh nghiệm khoảng 520 USD/tháng, quản lý cấp trung là 1.000 USD/tháng và quản lý cấp cao khoảng 2.000
USD/tháng, Việt Nam đang là quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào, chi phí cạnh tranh nhất trong khu vực (Hình 2)
đồng thời có số lượng nhân lực cNTT chất lượng cao khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu hợp tác trong nước và quốc tế.
Hình 3. Lương trung bình của kỹ sư phần mềm năm 2017 (US$)

 

 

 

 

Nguồn: Điều tra về nguồn nhân lực CNTT của ASOCIO thực hiện tháng 9 năm 2017.

Việt Nam có lực lượng lao động đông đảo, chất lượng lao động ngày càng được nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế
và mức lương có tính cạnh tranh cao đang là những những điểm mạnh thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế
trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Môi trường chính sách phát triển CNTT Việt Nam

Trong những năm gần đây chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực tạo môi trường chính sách thuận lợi cho sự
phát triển và ứng dụng cNTT. Nhiều chính sách trực tiếp tác động đến sự phát triển ngành cNTT, nhiều chính sách
có tác động khuyến khích sử dụng cNTT, mở rộng thị trường ứng dụng cNTT, thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế
số và xã hội thông tin.
Trong hai năm 2015 - 2016 đã có thêm 6 Nghị định của chính phủ và 8 Quyết định của Thủ tướng chính phủ, luật
An toàn thông tin mạng đã giúp hoàn thiện thể chế cho sự phát triển và ứng dụng cNTT ở Việt Nam (Bộ Thông tin
và Truyền thông 2017). các bộ đã rà soát và bãi bỏ hàng trăm giấy phép và các thủ tục hành chính không cần thiết
nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển thuận lợi, trong đó có các doanh nghiệp cNTT. Những chính
sách mới đã giúp tháo bỏ các rào cản về thể chế, tạo ra nhiều ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá
nhân trong lĩnh vực cNTT và nhiều hình thức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi
nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Ngành cNTT sẽ khó phát triển nếu thị trường ứng dụng cNTT hạn chế. các chính sách khuyến khích ứng dụng
cNTT trong xã hội, vì thế, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển ngành cNTT ở Việt Nam.
Trong số đó, Nghị quyết 36a/NQ-cP về chính phủ điện tử ban hành ngày 14/10/2015 có vai trò rất quan trọng. Nghị
quyết nêu rõ:

TỔNG QUAN NGàNh cNTT VIỆT NAM 2017
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CNTT đã góp phần không nhỏ vào công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, nhất là trong
xử lý hồ sơ hành chính, quản lý ngân sách, thuế, kho bạc, hải quan, bảo hiểm xã hội, thành lập doanh nghiệp...
Ngay trong năm 2015, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đã tăng từ 65% lên 98%; thời gian
nộp thuế của doanh nghiệp giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện
tử theo Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) và Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế đã
giảm thời gian thông quan hàng hóa bình quân từ 21 ngày xuống còn 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối
với nhập khẩu, giảm được 10 - 20% chi phí và 30% thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh
nghiệp.
Việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn,
vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và
quản trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở nhận định này, Nghị quyết 36a/NQ-cP về chính phủ điện tử đặt mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển Chính
phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh
nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên Hiệp Quốc. Công
khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.” Thực hiện Nghị quyết này, tất cả các
bộ/ngành và các tổ chức xã hội có sử dụng ngân sách nhà nước đều xây dựng Kế hoạch hành động nhằm tin học hóa
các hoạt động và dịch vụ của bộ/ngành/tổ chức mình. Điều này chẳng những thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm công
nghệ thông tin trong khu vực nhà nước, mở rộng thị trường ứng dụng cNTT, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng
dụng cNTT trong nhân dân khi họ sử dụng các dịch vụ công qua mạng ở các cấp độ khác nhau.
Quyết định 708/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ
liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020
và định hướng phát triển đến năm 2030 đã đặt mục tiêu đến năm 2020 “ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng
ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh
bạch,… triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử,… Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội”, và
định hướng mở rộng hệ thống này đến năm 2030. Bộ lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì và đang cùng với các
bộ/ngành khác tích cực thực hiện Quyết định này, điều sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
các giao dịch công trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Nhờ những nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ cải thiện môi trường thể chế trong 2 năm qua, xếp hạng của Việt Nam
về năng lực cạnh tranh quốc gia do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thực hiện năm 2017-2018 đã tăng 5 bậc so với
năm 2016-2017 (từ vị trí thứ 60 lên 55), vượt qua Philippines dù nước này cũng tăng được 1 bậc trong cùng thời gian
(từ vị trí thứ 57 lên 56) (Schwab 2016; World Economic Forum 2017). Xếp hạng của Việt Nam về chỉ số sáng tạo
do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố năm 2017 đã tăng 12 bậc từ vị trí thứ 59 năm 2016 lên vị trí thứ
47 năm 2017 trong tổng số 127 nước được xếp hạng, đứng trên cả Thái lan (vị trí 51), Ấn Độ (vị trí 60), Philippines
(vị trí 73), Indonesia (vị trí 87) (cornell University, INSEAD và WIPO 2017).

Một số văn bản pháp lý

Dưới đây là một số văn bản pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển công nghiệp cNTT nói chung và
công nghiệp phần mềm nói riêng. 
Về ưu đãi về đầu tư: luật Đầu tư 2005, 2014 và các văn bản hướng dẫn: Nghị định số 108/2006/ND-cP ngày
22/9/2006, Nghị định số 118/2015/NĐ-cP ngày 12/11/2015. 
Về ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu: luật Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu năm 2010 và Nghị định số 87/2010/NĐ-cP
ngày 13/8/2010. Và mới đây nhất là luật Thuế Xuất khẩu, Nhập khẩu năm 2016. 
Về ưu đãi về thuế giá trị giá trị gia tăng: luật Thuế giá trị gia tăng 2008, 2013 và các văn bản hướng dẫn: Nghị định
số 123/2008/NĐ-cP ngày 08/12/2008; Nghị định 209/2013/NĐ-cP ngày 18/12/2013 và Thông tư số 219/2013/TT-
BTc ngày 31/3/2013 của Bộ Tài chính. 
Về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, 2013, 2014 và các văn bản hướng
dẫn: Nghị định số 124/2008/NĐ-cP ngày 11/12/2008, Nghị định số 218/2013/NĐ-cP ngày 26/12/2013, Nghị định
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số 12/2015/NĐ-cP ngày 12/02/2015. 
Về mở cửa thị trường nhà nước: Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về thí điểm thuê dịch
vụ cNTT trong cơ quan nhà nước cho phép các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ cNTT cho chính phủ; cùng
với đó là Nghị quyết số 36a/NQ-cP của chính phủ ngày 14/10/2015 về chính phủ điện tử là một nỗ lực trong việc
xây dựng chính phủ ở Việt Nam sẽ tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường hơn nữa cho doanh nghiệp tham gia cung
cấp các dịch vụ công trực tuyến cũng như các hệ thống cNTT nội bộ của chính phủ. 
Về môi trường kinh doanh: luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2015 được đánh giá là hai
văn bản quan trọng của Việt Nam, với mục tiêu cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh nói chung và công
nghiệp cNTT nói riêng.
Đặc biệt, năm 2016 chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-cP ngày 26/5/2016 của chính phủ về chính sách ưu
đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng cNTT tại Việt Nam nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp
cNTT và đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển cNTT trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng. Nghị quyết
41/NQ-cP của chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
Ngoài ra, chính phủ đang trình Quốc hội xem xét ban hành luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với rất nhiều chính
sách trợ giúp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

5. Hợp tác quốc tế

cùng với sự phát triển mạnh ngành cNTT và ứng dụng cNTT trong mọi mặt đời sống xã hội, chính phủ, các doanh
nghiệp và các tổ chức xã hội đều đang tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển và ứng dụng cNTT. Việt Nam
có vai trò tích cực trong việc thiết kế và thực hiện Kế hoạch tổng thể về cNTT trong các nước ASEAN giai đoạn
2016 - 2020. Hợp tác quốc tế về phát triển và ứng dụng cNTT cũng là một trong những trụ cột trong các hiệp định
song phương và đa phương, các hiệp định thương mại thế hệ mới (Việt Nam đã ký 12 hiệp định thương mại tự do
(FTA)). 
Mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo (ngày
5/6/2017) nhấn mạnh: toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu, đòi hỏi sự gắn kết lành mạnh giữa các nền kinh tế về hạ
tầng phần mềm (môi trường chính sách), hạ tầng cứng (giao thông), kết nối con người, kết nối về môi trường tự nhiên,
kết hợp hài hòa các giá trị văn hóa hiện tại và lịch sử, trong đó hợp tác quốc tế về phát triển và ứng dụng cNTT có
tầm quan trọng đặc biệt. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang xây dựng chính phủ “kiến tạo các cơ hội phát triển
cho đất nước thông qua tăng cường hội nhập quốc tế... Kiến tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy vai trò động
lực của kinh tế tư nhân và khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu dựa trên năng suất lao động và năng lực
sáng tạo của nền kinh tế” và “chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với thực tế đòi hỏi của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0”.
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ cNTT Việt Nam (VINASA) đã và đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế
cho các doanh nghiệp hội viên và giữa Hiệp hội với các hiệp hội khác trong khu vực và toàn thế giới. Hợp tác quốc
tế để phát triển và ứng dụng cNTT cũng là một trong các trụ cột trong hoạt động của VINASA và điều này ngày
càng có vai trò quan trọng lớn hơn khi Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, cùng với nhiều cơ hội
và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

6. Việt Nam trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ý thức được những thách thức và thời cơ mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra, ngày 04/05/2017 Thủ
tướng chính phủ đã ra chỉ thị 16/cT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4, trong đó nhấn mạnh các giải pháp:

Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực cNTT - truyền thông.
Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp
dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số.

-
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Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-cP ngày 06 tháng 02 năm 2017, số 35/NQ-
cP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và số 36a/NQ-cP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của chính phủ nhằm cải thiện
môi trường cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp
nhanh chóng hấp thụ và phát triển được các công nghệ sản xuất mới. các bộ, ngành cần khẩn trương triển khai
xây dựng chính phủ điện tử; tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp;
sửa đổi các quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng đơn giản hóa
và hiện đại hóa thủ tục hành chính.
Rà soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để
triển khai phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây dựng chiến lược chuyển
đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch
thông minh, đô thị thông minh. Rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược
của quốc gia bám sát các công nghệ sản xuất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển.
Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng xây dựng các cơ chế, chính
sách cụ thể, phù hợp để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo như: có cơ chế tài chính thúc
đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp với tôn chỉ doanh nghiệp là trung
tâm; đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; có chính sách để phát triển
mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; kết nối cộng đồng khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước
ngoài và cộng đồng trong nước.
Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực có
khả năng tiếp nhận các xu thế công nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa học,
công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), ngoại ngữ, tin học trong chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh
tự chủ đại học, dạy nghề; thí điểm quy định về đào tạo nghề, đào tạo đại học đối với một số ngành đặc thù. Biến
thách thức dân số cùng giá trị dân số vàng thành lợi thế trong hội nhập và phân công lao động quốc tế.
Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường hội nhập quốc tế và thông tin, truyền thông tạo hiểu biết và
nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có
cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa các giải pháp nêu
trên, đặc biệt trong bối cảnh Hội nghị T.Ư 5, khóa XII đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành
một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quan điểm và tầm nhìn mới
về chiến lược phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tạo
ra những cơ hội chưa từng có cho sự phát triển cNTT nói chung và công nghiệp phần mềm nói riêng, cho sự hợp
tác quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực phát triển cNTT ở Việt Nam. Môi trường thể chế đã sẵn sàng đón nhận các sáng
tạo về cNTT. Tương lai đang nằm trong tay các doanh nghiệp và người sử dụng cNTT. Sự thành công trong cuộc
cách mạng chuyển đổi số ở Việt Nam đang phụ thuộc vào nỗ lực của các doanh nghiệp cNTT trong nước và nước
ngoài hoạt động ở Việt Nam và vào nỗ lực của người sử dụng cNTT ở Việt Nam.

-

-

-

-

Ghi chú:
(1) Theo thống kê của Tổng cục Hải quan năm 2016
(2) Theo Bảng xếp hạng VNR500 năm 2016
(3) Theo kết quả đánh giá của  Viện CMMI – Mỹ
(4) A.T.Kearney (2016). Global Services  Location Index 2016 
(5) Tholons (2016). Báo cáo 2016 Top 100 Outsourcing Destinations
(6) Theo công bố của Facebook và được We Are Social tổng hợp
(7) Theo số liệu của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông
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BpO, ITO & KpO

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

DIGI-TEXX VIETNAM
“Chất lượng Đức - Bàn tay Việt”

Ngày thành lập: 28/04/2003
Doanh thu năm 2016: 137 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 59%

Tổng số lao động (7.2017): 1.000 người
Thị trường chính: Hoa Kỳ, châu Âu, Việt Nam, 
Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP
Sự khác biệt của DIGI-TEXX so với các đối thủ cạnh tranh:

Sử dụng công nghệ thông tin hiện đại, sáng tạo trong từng quy trình dự án, nhằm tối ưu hóa chi phí, độ chính xác
và thời gian xử lý.
Đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm (gần 15 năm) trong lĩnh vực BPO, có thể sử dụng thành thạo song song
nhiều ngôn ngữ.
Dịch vụ thực hiện 24/7 nhằm cung cấp kịp thời thông tin cần xử lý trong thời gian ngắn nhất cho khách hàng ở
những múi giờ khác nhau trên toàn thế giới.
có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch/dữ liệu trong thời gian ngắn giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi
phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.
Quy trình cung cấp dịch vụ tuân thủ theo Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin ISO/IEc 27001:2013 và Hệ thống
Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 được cấp bởi tổ chức TÜV Rheinland (cHlB Đức).

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH: 
DIGI-TEXX cung cấp dịch vụ Gia công quy trình doanh nghiệp (BPO). Thế mạnh của chúng tôi:

Nhập liệu, xử lý dữ liệu: Xử lý các mẫu biểu, hồ sơ ngân hàng, bảo hiểm, hợp đồng, hóa đơn, phiếu điều tra, phiếu
dự thưởng, báo cáo tài chính thành những cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lưu trữ và khai thác sử dụng theo các
mục đích như chăm sóc khách hàng, tiếp thị, kiểm soát tài chính...
Trung tâm chăm sóc khách hàng - Contact Center: Từ năm 2016, bên cạnh các dịch vụ xử lý tài liệu, DIGI-TEXX
cung cấp thêm cho khách hàng của mình các dịch vụ liên quan đến cuộc gọi.
Quét tài liệu, quản lý tài liệu: Quét và lập chỉ mục các loại hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, mẫu biểu, ... với khổ giấy từ
A4 đến A0 tại DIGI-TEXX (off-site) hoặc tại trụ sở khách hàng (on-site) bằng máy quét chuyên dụng.
Xử lý hình ảnh: Ảnh chụp hoặc ảnh quét thông thường được xử lý chất lượng và nội dung bằng phần mềm xử lý
ảnh chuyên nghiệp, phục vụ cho quy trình thiết kế và in ấn sách, báo, tạp chí, catalog.
Phát triển phần mềm & các dịch vụ IT khác: DIGI-TEXX cung cấp giải pháp phát triển phần mềm theo yêu cầu
với mục đích đáp ứng công tác lưu trữ, quản trị dữ liệu và khai thác thông tin của khách hàng.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Hoa Kỳ, châu Âu, Việt Nam, Nhật Bản.
Khách hàng: Tài chính (Ngân hàng, Bảo hiểm); Dược & chăm sóc sức khỏe; Tiện ích (công ty Viễn thông, Điện
lực, Dầu khí); Vận tải (Bưu điện, chuyển phát); chính phủ (Tòa án, Thuế, Địa chính); Tiếp thị (Bán hàng online,
Địa ốc, Quảng cáo); các lĩnh vực khác (Trường Đại học, Thư viện, Sản xuất, Du lịch, Nhà hàng, khách sạn).

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG:
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Để phục vụ cho dịch vụ số hóa tài liệu và các dịch vụ BPO khác, DIGI-
TEXX đã cho ra đời Platform DIGI-SOFT, cung cấp giải pháp số hóa tiên tiến để có thể chuyển đổi dữ liệu từ bất
kì cấu trúc, định dạng phức tạp nào sang định dạng số. Trong quá trình số hóa dữ liệu, DIGI-TEXX sử dụng những
công nghệ hiện đại là những phần mềm nhận dạng tự động (OcR, IcR, OMR).
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Trụ sở: lầu 2, Tòa nhà Anna, QTSc, P. Tân chánh Hiệp, Q. 12, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3715 5325 - 028 3715 6322   |   Fax: 028 37159402 
E-mail: info@digi-texx.vn   |   txdieu@digi-texx.vn   |   Website: www.digi-texx.vn
chi nhánh: lầu 9, Tòa nhà Techcombank, Đường 30/4, P. An lạc, Q. Ninh Kiều, Tp. cần Thơ

"Tại DIGI-TEXX, chúng tôi tin tưởng rằng trong một thế giới kết nối, những doanh
nghiệp có dịch vụ chuyên môn hóa cao sẽ hỗ trợ cho những doanh nghiệp khác phát
triển thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Chúng tôi đam mê cung cấp giải
pháp và công nghệ cho khách hàng của mình với một tinh thần làm việc chính trực.
Mạng lưới khách hàng trên thế giới đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi kể từ năm
2003. Chúng tôi cam kết chất lượng, an ninh thông tin và giá cả cạnh tranh nhờ vào
những lợi thế của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.”

LIÊN HỆ

Ông Alexander Bischoff 
Tổng Giám đốc

Quản lý chất lượng/An ninh thông tin: Hiện tại DIGI-TEXX đang áp dụng chế độ bảo mật của công ty và bảo mật
cho khách hàng theo tiêu chuẩn của Hệ thống Quản lý An ninh thông tin ISO/IEc 27001:2013. Ngoài ra, công ty
đang tuân thủ theo Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

NGUỒN NHÂN LỰC:
Số lượng: 1000 - 1500 nhân viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (334), Nhật (15), Đức (30), Pháp (5), Tiếng khác: Trung Quốc, Tây Ban Nha, Ý,
Nga (20)
Độ tuổi trung bình: DIGI-TEXX sở hữu nguồn nhân lực trẻ, năng động với độ tuổi trung bình 24. 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT 

Ngày thành lập: 13/01/1999
Doanh thu năm 2016: 4.968 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 26%

Tổng số lao động (7.2017): 10.280 người
Thị trường chính: Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu,
châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
FPT Software là 1 trong những mũi nhọn của FPT - công ty cNTT lớn nhất Việt Nam với doanh thu 1,8 tỷ USD
và gần 28.000 nhân viên. Tính đến tháng 6/2017, FPT Software đã đạt mốc hơn 11.000 nhân viên. Sự khác biệt
của FPT Software đến từ 5 yếu tố: chất lượng dịch vụ đáp ứng được nhu cầu khắt khe của các công ty hàng đầu
thế giới, luôn dẫn đầu về công nghệ, nguồn nhân lực dồi dào, giá thành cạnh tranh và quy trình sản xuất đạt chuẩn
thế giới. Ngoài việc sở hữu các chứng chỉ thế giới về chất lượng và bảo mật như cMMI 5 và ISO 27001:2013,
ISO 9001, ISO 20000 với việc tập trung vào các hoạt động nghiên cứu để nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty
đã phục vụ hơn 450 khách hàng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 50 công ty thuộc Fortune 500 trong các ngành
công nghiệp sản xuất, chất bán dẫn, y tế, tiện ích, dịch vụ tài chính, truyền hình vệ tinh và nhiều hơn nữa.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, FPT Software cung cấp các dịch vụ theo chuẩn thế giới trong 3 mảng dịch
vụ: dịch vụ phần mềm truyền thống bao gồm Application Services, Business Application Services, legacy
Migration, Testing & BPO; dịch vụ Digital Age services bao gồm cloud, Mobility, Analytics & Internet of Things;
và mảng dịch vụ Product Engineering bao gồm Embedded System, cAD/cAE và Ic Design.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính và thị phần: Nhật 55.3%, Mỹ 19.5%, EU 12.9%, Thị trường khác 12.3%
Khách hàng tiêu biểu: Hitachi, Neopost, IBM, continental, Fujitsu, NTT, Panasonic, Toshiba, Sony, RWE v.v.
Chăm sóc khách hàng: FPT Software áp dụng quy trình chăm sóc khách hàng để đảm bảo rằng khách hàng luôn
đạt được mục tiêu kinh doanh. FPT Software xây dựng hệ thống quản lý với chất lượng ISO 9001: 2008 & cMMi
level 5 version 1.3 để luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất trong đúng thời gian. cho đến nay, điểm số hài lòng từ
khách hàng của FPT Software luôn đạt trên 90%.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp:

Database: Oracle, SQl Server, Db2, Ingress, Sybase, MySQl.
ERP: SAP, Oracle, Solomon, JD Edward, MS cRM.
Mobile: Android, iOS, Window cE/Mobile, BREW, BlackBerry, lIMO, Symbian, Palm
Programming languages: c/c++/VB, Java, .Net/ c#, RPG/400, ASP/JSP/Servlet, cobol, Assembly, Ruby,
HTMl/DHTMl, PHP, Flash.
Platform and Framework: Microsoft.NET, J2EE, Ajax, Seasar, Azure, Office365, Force.com, Amazon Web
Services, Hitachi AppBridge, layer 7. 
Web: MS Sharepoint, lotus Notes, OpencMS.

Nghiên cứu và phát triển: Mobility, cloud computing, Big Data, Social and IoT
Các chứng chỉ chất lượng đạt được: cMMI level 5 ver 1.3, ISO9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011

-
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Tòa nhà FPT cầu Giấy, phố Duy Tân, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3768 9048   |   Fax: 024 3768 9049; 
Email: fsoft.contact@fsoft.com.vn   |   Website: www.fpt-software.com

Kính gửi: Quý khách hàng của FPT Software 
Cảm ơn vì đã luôn đồng hành và ủng hộ công ty chúng tôi. 
Từ khi thành lập vào năm 1999, chúng tôi đã luôn luôn theo đuổi sứ mạng cung cấp các
dịch vụ từ nguồn lực tài năng của Việt Nam với chất lượng tốt nhất để nhận được sự hài
lòng và sự trung thành của quý khách hàng.
Trong bối cảnh việc phát triển CNTT đang có tác động rất lớn vào cách các doanh nghiệp
hoạt động và tạo ra lợi thế cạnh tranh, FPT Software đang tiếp tục giúp đỡ khách hàng
giải quyết những thách thức và đáp ứng nhu cầu của họ thông qua việc đầu tư chuyên sâu
vào kiến thức trong các lĩnh vực kinh doanh, thúc đẩy đổi mới, cam kết cao nhất về chất
lượng và mở rộng toàn cầu. Kể từ năm 2013, chúng tôi đã thành lập các đơn vị chiến lược
trong các mảng: Truyền thông và Giải trí, Chuỗi Cung ứng, Giải pháp Doanh nghiệp, Ô
tô, ngành Công nghiệp tiện ích và ngành Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm. 
Các công nghệ mới là yếu tố then chốt giúp FPT Software mang lại nhiều giá trị cho khách
hàng. Trong đó công nghệ số đã và đang là trọng tâm của chúng tôi trong 3 năm qua.
Trong năm 2017, chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào hướng đi này với việc thành lập phòng nghiên cứu công nghệ số cũng
như hoạt động nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên tiến nhất hiện giờ như “Internet vạn vật” (IoT), Trí tuệ nhân
tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) để trở thành đối tác tin cậy của khách hàng về chuyển đổi số hóa trong cuộc Cách
mạng Công nghiệp 4.0.  
Tại FPT Software, chúng tôi vững tin rằng "Cùng Thành Công" không giới hạn ở việc cung cấp các giải pháp công nghệ
với chất lượng cao và kịp thời mà còn ở việc mở rộng quy mô để được gần hơn với khách hàng. Chúng tôi đã thành lập
trung tâm phát triển tại Slovakia, Myanmar, Philippines, Indonesia and Japan, và hơn 20 văn phòng trên toàn thế giới
để cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng tốt nhất.
Là công ty phần mềm Việt Nam đầu tiên tham gia vào thị trường toàn cầu, chúng tôi tự hào cam kết thực hiện trách
nhiệm xã hội thông qua việc nuôi dưỡng nhân tài Việt Nam, mở ra một cửa ngõ cho các chuyên gia trẻ tiếp cận với thế
giới, và cung cấp cho họ cơ hội để làm việc với chuyên gia trong các ngành công nghiệp trên toàn thế giới.
Chúng tôi thực sự tin rằng những thành công và thành tựu của FPT Software ngày nay có thể không thực hiện được
nếu không có sự hỗ trợ và đóng góp từ khách hàng và nhân viên. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ không ngừng của
bạn, và chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để vượt qua mong đợi của quý khách hàng. 

LIÊN HỆ

Ông Hoàng Việt Anh
Tổng Giám đốc 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS
“Chất lượng là trên hết - Không ngừng hoàn thiện”

Ngày thành lập: 06/09/2000
Doanh thu năm 2016: 172 tỷ đồng 

Tổng số lao động (7.2017): 630 người
Thị trường chính: Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
là công ty phát triển phần mềm 100% vốn Việt Nam, được thành lập vào tháng 9 năm 2000. có 17 năm kinh
nghiệm trong việc phát triển phần mềm cho các công ty IT Nhật Bản, hoạt động với phương châm "chất lượng là
trên hết - Không ngừng hoàn thiện", Fujinet Sytems đã gặt hái được một số thành công nhất định.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Phát triển phần mềm        
Tích hợp hệ thống        
Thiết kế AutocAD

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Nhật Bản
Khách hàng tiêu biểu: công ty cổ phần UcHIDA YOKO, HITAcHI GROUP, công ty cổ phần EX, công ty cổ
phần DAI NIPPON PRINTING, công ty cổ phần MATSUSAKA E.D.P cENTER.
Công tác chăm sóc và khách hàng: chất lượng là trên hết - Giá cả hợp lý - Giao hàng đúng hạn.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp:

Ngôn ngữ: JAVA, ASP.NET, VB.NET, PHP, VB, c, Vc, c#, ASP, RPG (AS/400 Platform);
OS: Windows, linux, Android, IOS, OS/400 (IBM AS400 Platform);
Database: Oracle, MS-SQl, DB2, PostgreSQl, My-SQl;
Hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ (Quản lý sản xuất, Quản lý Bán hàng, Quản lý logistic, Quản lý kho...),
hệ thống phần mềm quản lý trên nền web, hệ thống trên nền Web dành cho Smartphone, ứng dụng trên
iPhone/iPad, ứng dụng trên Android;

Nghiên cứu và phát triển (R&D): Đối ứng được các yêu cầu kỹ thuật khó của doanh nghiệp Nhật Bản
Các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: Được chứng nhận đạt cMMI Maturity level 3 vào năm 2008 và
được tái chứng nhận lần 1 vào tháng 8/2011, lần 2 vào tháng 8/2014, lần 3 vào tháng 8/2017. Từ khi đạt được chứng
chỉ, quy trình đã được áp dụng vào thực tế, liên tục cải tiến nhằm mục đích đảm bảo chất lượng các sản phẩm giao
cho khách hàng.
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: FUJINET SYSTEMS đạt chứng nhận về bảo mật an toàn
thông tin ISMS - ISO 27001:2013, toàn nhân viên đang nỗ lực quán triệt, duy trì, quản lí bảo mật thông tin.

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 630 bao gồm: Thạc sĩ (02); cử nhân và Kỹ sư (628)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (630); tiếng Nhật (327)
Độ tuổi trung bình: 27 tuổi
Ngoài ra ngày 10/06/2015 QA Manager công ty Fujinet Systems đã chính thức được cấp chứng chỉ PMP (Project
Management Professional) trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

•
•
•
•



2750 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017

Trụ sở tại Việt Nam:
Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3847 7000   |   Fax: 028 3847 5000   |   Website: http://www.fujinet.net/
Chi nhánh tại Nhật Bản: 
Địa chỉ: Japan, 104-0031 Tokyo-to, chuo-ku, Kyobashi 1-6-12, Isasu Building 10F 
Điện thoại: (81-3) 5579 9961   |   Fax: (81-3) 5579 9967

Mục tiêu của doanh nghiệp chúng tôi là trở thành công ty IT hàng đầu Việt Nam
với hai hướng kinh doanh:
Một mặt đẩy mạnh phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản. 
Một mặt là Việt hóa các phần mềm đóng gói nổi tiếng của Nhật Bản để cung cấp
đến khách hàng Việt Nam với phương châm: “Chất lượng Nhật Bản, am hiểu Việt
Nam.”

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Đăng Phong 
Giám đốc

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL CYBERSOFT (VIỆT NAM)
“A world of Difference”

Ngày thành lập: 24/08/2000
Doanh thu năm 2016: 447 tỷ đồng

Tổng số lao động (07/2017): 1.210 người
Thị trường chính: Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu,
Việt Nam,…

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Thành lập vào năm 2000 tại Hoa Kỳ, trở thành thành viên tập đoàn toàn cầu Hitachi consulting (Hcc) vào năm
2014, hiện nay, với hơn 1.200 chuyên gia và kỹ sư, 03 trung tâm tại Việt Nam, cùng các văn phòng tại Mỹ, Nhật
và châu Âu, Global cyberSoft Việt Nam (GcS) là công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp cNTT hàng đầu Việt
Nam. công ty có khách hàng tại 18 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm các khách hàng trong danh sách Fortune
500 và các công ty kỹ nghệ hàng đầu tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á.
Với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu châu Á, GCS cam kết:

cung cấp những dịch vụ, sản phẩm và giải pháp cNTT chất lượng cao;
Nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ qua việc tham gia sâu và ở mức chuyên môn cao vào chu
trình tư vấn, phát triển phần mềm và tích hợp hệ thống;
Gắn kết nguồn lực con người, năng lực kỹ thuật vượt trội mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Các giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt của doanh nghiệp:
Nhà tích hợp hệ thống cấp cao (certified System Platform) của Invensys, Đối tác Trung tâm về chuyên môn của
SAP (PcoE - Partner centre of Expertise), Top 10 doanh nghiệp ITO Việt Nam 2015, Danh hiệu Sao Khuê các
năm từ 2012~2017, TOP 10 Sao Khuê 2016, 2017, Top 5 và Huy chương vàng doanh nghiệp ITO Việt Nam
2010~2016.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: 

Web server, Proxy server, FTP server, Mail server, DNS server, Firewall, Router, VPN, Ipv6 
Windows/Windows Phone, MAc OS/IOS, Unix/linux, Android
SQl Server, Oracle, Unify, Informix, DB2, ODBc, JDBc
c, c++, c#, VB, .NET, Java, JavaScript/ HTMl, PHP, ABAP, XMl/XSl, UMl
Win Runner, load Runner, Quick Test Pro, Rational Robot, Silk Test, Junit, cPP Unit, HTTP Unit, Jtest, c++
Test, VSS, cVS, JIRA
Virtual Reality, Internet of Things, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Machine learning, NoSQl, cloud
computing, Software Defined Networking and Blockchain  

Nghiên cứu và phát triển (R&D): các sản phẩm và giải pháp: FlexBA®RMS, FlexBA®WHMS, FlexBA®DiMS,
RMW (Recipe Management Workflows), GEM300, cyberSIM, SmartAgri, Smart Traffic, Botsina - Test
Automation Solution,  PAMS - Predictive Asset Maintenance
Các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng (QMS); cMMI level 5: mức
cao nhất, do Viện cMMI Hoa Kỳ công nhận.
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Hệ thống quản lý bảo mật thông tin của công ty (ISMS
- Information Security Management System) theo tiêu chuẩn ISO 27001.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin (cNTT) trọn gói, bao gồm: Tự động hóa nhà
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Hoa Kỳ: 5960 Inglewood Dr., Suite #200 Pleasanton, cA 94588, USA
Việt Nam: Tòa nhà Helios, công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, Tp. Hồ chí Minh, 
Điện thoại: 028 5437 1199   |   Fax: 028 5437 1188
Nhật Bản: Hitachi consulting Global Services Japan, K.K.- JK Omori Building 2F, 28 - 10, Minami Oi 3-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0013 Japan
châu Âu: France Representative Office - 10 rue des Jardiniers, 75012 Paris, France 
Sales contact: sales@globalcybersoft.com   |   Website: http://www.globalcybersoft.com;

Với kinh nghiệm chuyên sâu trong nhiều ngành và lĩnh vực công nghiệp, GCS có ưu
thế vượt trội và liên tục mở rộng vị thế trên thị trường gia công phần mềm. Việc đầu
tư liên tục và chuyên sâu vào nghiên cứu và triển khai công nghệ mới, kết hợp với
năng lực phân tích và quản trị không chỉ giúp chúng tôi bảo đảm chất lượng dịch vụ
ở đỉnh cao, mà thông qua việc cải thiện năng suất rõ rệt, đã giúp khách hàng tối ưu
hoá chi phí tổng thể cho toàn bộ quá trình triển khai, đồng thời giúp chúng tôi phát
triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. 

LIÊN HỆ

Ông Ngô Đức Chí
Tổng Giám Đốc

máy/ hệ thống vận hành sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông/giải pháp thương mại điện tử, Kiểm định
phần mềm, phần cứng, mạng và các thiết bị cNTT, Hệ thống nhúng/thiết bị di động và cầm tay, Hệ thống quản trị
doanh nghiệp SAP ERP, Hệ thống quản trị chiến lược SAP BI, Ứng dụng công nghệ mới (IoT, Big Data, SDN…).

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu, Việt Nam và các nước khác. 
Công tác chăm sóc khách hàng:

Bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên biệt (customer care) - Đạt tiêu chuẩn SAP Partner center of Expertise
(PcoE) của SAP - GcS là đối tác đầu tiên của SAP tại Việt Nam đạt được chứng chỉ này.
Quy trình chăm sóc khách hàng tuân thủ và phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 và mô hình năng lực cMMI mức độ
5 (mức cao nhất)

NGUỒN NHÂN LỰC 
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (1210 người); tiếng Nhật (132 người); Tiếng Pháp (10 người)
Các chứng chỉ chuyên môn mà các nhân viên trong công ty đã đạt được: Wonderware Invensys, Oracle, SAP,
cisco, linux, Microsoft, ISTQB, PMP, cBAP, Data Science, Big Data, IoT, could computing.
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

IMT SOLUTIONS
“Fostering IT Innovation”

Ngày thành lập: 18/07/2008
Doanh thu năm 2016: 52 tỷ đồng 

Tổng số lao động (7.2017): 150 người
Thị trường chính: Hoa Kỳ và Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
IMT Solutions là công ty cung cấp dịch vụ cNTT & TT có văn phòng tại Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam, có quan
hệ hợp tác với khách hàng trên khắp thế giới. chúng tôi là đối tác của các công ty khởi nghiệp cho đến các công
ty trong danh sách Fortune 500 trên nhiều lĩnh vực công nghệ và nhiều ngành công nghiệp khác nhau để giải quyết
các thách thức công nghệ thông thường và phức tạp. 
Tầm nhìn: Trở thành một đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực Software outsourcing trên khắp thế giới. 
Sứ mệnh: Tận dụng sức mạnh trí tuệ Việt Nam để cung cấp các giải pháp chất lượng cao với giá cả hợp lý; mang
lại giá trị cho khách hàng, đối tác và nhân viên; đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng công nghệ thông tin
Việt Nam. 
Thành tích: Microsoft Partner Network Gold level; ISO 27001:2013; chứng nhận của VNITO về IT outsourcing;
Danh hiệu Sao Khuê 2015; chứng nhận 40 doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2015 và 50 doanh nghiệp
cNTT hàng đầu Việt Nam 2016.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Mô hình sản phẩm: Phát triển sản phẩm; Tái cấu trúc sản phẩm và cải tiến; Kiểm thử phần mềm và chứng nhận;
Hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ chuyên nghiệp; Tư vấn quản lý vòng đời sản phẩm; các giải pháp IoT (Internet
of Things).

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG
Thị trường chính: Mỹ (75%), Nhật Bản (20%), khác (5%)
Khách hàng tiêu biểu: NTT, NeoMarkets, Identifix, TabSquare, Sprooki.
IMT Solutions hiểu các yêu cầu sản phẩm từ góc độ của khách hàng và của người sử dụng; áp dụng quy trình phát
triển có sự trao đổi thường xuyên với khách hàng; đẩy nhanh chu kỳ phát triển sản phẩm và rút ngắn thời gian đưa
sản phẩm ra thị trường; áp dụng các quy trình phát triển phần mềm tiên tiến để mang lại kết quả tốt nhất cho khách
hàng; thực hiện đánh giá về mức độ hài lòng và không ngừng cải tiến để phục vụ tốt hơn.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
IMT Solutions sử dụng các công nghệ đa dạng từ Microsoft tới mã nguồn mở, từ các ứng dụng web tới các ứng
dụng di động, bao gồm: Microsoft (ASP.NET MVc, Microsoft SQl Server, lINQ, Entity Framework, WPF,
Kentico); Web (Bootstrap, Ajax, HTMl5, Kendo UI,); mã nguồn mở (Java, Node.js, Spring, JSP, JSF, Hibernate,
Tomcat, Maven, Ant, Struts, cake PHP, WordPress, Symphony, My SQl, Magento, Ruby on Rails, Mongo DB,
Google Material Design, Hadoop); Automation (Ruby watir, Selenium, Microsoft UI coded); Mobile (Objective
c, Swift, REST Kit, crashlytic, Retrofit, Ionic, Appcelerator); quản lý dự án (Jira, Team Foundation Server, Git,
SVN, Rally, Slack, Jenkins).
Công nghệ thế mạnh: ASP.NET, Objective c, Swift, Java, Node.js, PHP, Ruby on Rails.
Xây dựng thành công framework hỗ trợ việc kiểm tra tự động; Phát triển một nền tảng IoT được thương mại hóa;
Thực hiện hơn 10 khóa đào tạo về các công nghệ cao cấp cho nhân viên; Đầu tư nghiên cứu một số sản phẩm kinh
doanh trực tuyến.
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Trụ sở: IMT Building, 55-57 Bàu cát 4, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3811 7742   |   Email: sales@imt-soft.com    |   Website: http://www.imt-soft.com 

“Chúng tôi xây dựng mô hình và phương thức kinh doanh để đạt được sự hợp tác lâu dài.
Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác chiến lược cho các khách hàng toàn cầu, đặc
biệt là các công ty Nhật Bản, bằng cách cung cấp các dịch vụ đúng thời hạn và chất lượng
cao với giá cả cạnh tranh, hợp lý. Thế mạnh của chúng tôi được xây dựng dựa trên các yếu
tố sau:

Tài năng hàng đầu Việt Nam: chúng tôi tuyển nhân viên tốt nghiệp từ các trường đại học
hàng đầu. Các nhà quản lý của chúng tôi có chứng chỉ chuyên môn như Certified Scrum
Master (CSM), Certified Professional Scrum (CSP) hoặc PMP. 30% các nhân viên đã
làm việc ở nước ngoài.
Chúng tôi là công ty với tư duy Agile và là một trong những công ty tiên phong trong việc
áp dụng Agile tại Việt Nam. Chúng tôi xây dựng mô hình làm việc với nhân viên ở các nơi khác nhau nhưng cùng
chung quy trình làm việc Agile. 
Chúng tôi đã được chứng nhận ISO 27001, nhằm đảm bảo rằng các dữ liệu của khách hàng và sở hữu trí tuệ
được bảo vệ tốt nhất.
Đội ngũ quản lý của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập và điều hành hoạt động Trung tâm Phát
triển ở Việt Nam (Vietnam Offshore Development Centers) cho khách hàng từ mới khởi nghiệp đến các khách
hàng nằm trong danh sách thuộc Fortune 500.”

LIÊN HỆ

cam kết mạnh mẽ về chất lượng thông qua việc áp dụng quy trình Agile Scrum vào tất cả các cấp bậc và các
phòng ban công ty.

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 150 nhân viên với trình độ Thạc sĩ và trên Thạc sĩ (6%), cử nhân và Kỹ sư (90%)
Độ tuổi lao động: 29
Trình độ Ngoại ngữ: tiếng Anh (99%), tiếng Nhật (4%)
Nhân viên đã đạt được: 04 chứng nhận Tester của ISTQB-BcS, The chartered Institute for IT

THÔNG ĐIỆP CỦA LÃNH ĐẠO 

-

-
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-
-

Ông An Mai 
Chủ tịch HĐQT
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH KMS TECHNOLOGY VIỆT NAM
“Bright Minds, Brilliant Solutions”

Ngày thành lập: 22/01/2010
Doanh thu năm 2016: 341 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 24%

Tổng số lao động (7.2017): 754 người
Thị trường chính: Hoa Kỳ

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Trong 8 năm qua, KMS đã phát triển thành công ty với hơn 750 thành viên ở Hoa Kỳ và Việt Nam. chúng tôi hiện
đang hợp tác với hơn 25 khách hàng đáng tin cậy. Đến nay, KMS đã nhận được rất nhiều giải thưởng cho sự phát
triển vượt bậc ở cả hai thị trường. Thành tựu lớn nhất KMS đạt được chính là việc thành lập một đội ngũ nhân sự
100% hết mình cống hiến cho thành công của từng khách hàng.  
Danh hiệu, Giải thưởng:

Danh hiệu Sao Khuê 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 và 2017 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ cNTT Việt
Nam bình chọn
Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2015 và 2016 (Anphabe và Nielsen tổ chức)
Top 5000 công ty vừa và nhỏ của tạp chí Inc. 2014, 2015, 2016 & 2017 tại Hoa Kỳ
Đươc công nhận năm trong danh sách 50 doanh nghiệp cNTT Việt Nam năm 2014, 2015, 2016 và 2017 do
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ cNTT Việt Nam bình chọn
Huy chương vàng và Top 5 giải thưởng công nghệ thông tin - Truyền thông 2013 và 2014 (Hội tin học TP.HcM
tổ chức)
Pacesetter 2013 do Atlanta Business chronicle tổ chức.

Tầm nhìn: Tầm nhìn của KMS Technology là trở thành một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, nổi tiếng với
những cách tiếp cận sáng tạo trong việc giải quyết các bài toán phức tạp của doanh nghiệp, được khách hàng và
đối tác tôn trọng bởi sự liêm chính, cống hiến và hết mình cho thành công của khách hàng. 
Giá trị cốt lõi:

Khách hàng: chúng tôi cam kết bằng thành công của khách hàng và luôn nỗ lực để đạt được sự tin tưởng tuyệt
đối từ khách hàng bằng việc liên tiếp đưa ra kết quả tốt nhất, thậm chí vượt qua sự mong đợi của họ.
Con người: chúng tôi cam kết bằng sự phát triển không ngừng của từng thành viên thông qua các chương trình
đào tạo cũng như các cơ hội phát triển nghề nghiệp ở các dự án làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài.
Sáng tạo: chúng tôi tin rằng tinh thần luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo và cam kết vươn đến xuất sắc là chìa khóa
tạo nên thành quả tốt nhất.  
Sự liêm chính: chúng tôi tin rằng sự liêm chính, cống hiến, tin tưởng và có trách nhiệm với nhân viên cũng như
xã hội chính là những yếu tố thiết yếu dẫn đến thành công của tổ chức. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
KMS cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm với các khách hàng khác nhau tại thị trường chính là Hoa Kỳ, từ các
công ty startup đến các công ty công nghệ lớn. chúng tôi cung cấp hai loại dịch vụ chính: Phát triển sản phẩm phần
mềm và Kiểm thử phần mềm độc lập.
Với cơ sở hạ tầng chuẩn quốc tế, các phương pháp thực hành tiên tiến và hiệu quả, đội ngũ nhân lực công nghệ
xuất sắc đã giúp được khách hàng của chúng tôi giải quyết bài toán, rút ngắn thời gian phát hành sản phẩm ra thị
trường với chất lượng vượt trội, từ đó góp phần tạo nên thành công của khách hàng.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Thị trường chính của KMS là Hoa Kỳ.  
Chăm sóc khách hàng: Mục tiêu của chúng tôi với khách hàng là hợp tác xây dựng những câu chuyện thành công.
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NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng nhân viên: 754 bao gồm: Thạc sĩ: 20; cử nhân và Kỹ sư: 630; Tốt nghiệp THPT: 32 
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh 95.6%
Độ tuổi trung bình: 30 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

Văn phòng tại Hoa Kỳ: Two Securities centre 3500, Đường Piedmont, Suite 350, GA 30350
Điện thoại:  001 678 813 1KMS    |    Fax: 001 770 359 0051
Văn phòng tại Việt Nam: Số 123 Đường cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ chí  Minh
Điện thoại: 028 3811 9977   |   Fax: 028 3811 9955   |   Website: www.kms-technology.com

“Trong thế giới phẳng với xu hướng toàn cầu hóa này, chúng ta nên hiểu rằng out-
sourcing là xu thế không thể đảo ngược. Và thực tế, đó là sự sắp xếp lại các nguồn lực
và kỹ năng. Outsourcing là điều bắt buộc cho các công ty … ở những nước phát triển
như Hoa Kỳ, nhằm duy trì cấu trúc chi phí tốt trong tổng chi phí hoạt động của họ, góp
phần tạo nên lợi thế cạnh tranh.
Với đội ngũ nhân lực tài năng, cùng với cơ sở hạ tầng ổn định, và các phương pháp
thực hành tiến tiến và hiệu quả trong ngành phát triển phần mềm, KMS biết cách kết
hợp những yếu tố trên để giải quyết những vấn đề kinh doanh phức tạp của khách
hàng. Chúng tôi liên tục thử thách chính mình mỗi ngày để tạo thêm giá trị và góp phần
tạo nên thành công cho khách hàng”.

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Việt Hùng
Tổng Giám Đốc

Với sự tham gia của từng khách hàng, chúng tôi hy vọng cả KMS và khách hàng sẽ cùng nhau chia sẻ thành công
những dự án, sản phẩm và mối quan hệ đối tác - điều mà chúng tôi đang nỗ lực phát triển từng ngày. chúng tôi tự
hào rằng từ ngày đầu thành lập KMS Technology, 100% khách hàng của chúng tôi đều rất hài lòng về chất lượng
dịch vụ. 

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ sử dụng: KMS hiện đang sử dụng nhiều nền tảng công nghệ khác nhau, tuỳ thuộc vào khách hàng cụ
thể. Tuy nhiên, nền tảng công nghệ nổi bật, phổ biến là .NET, Java và công nghệ di động.
Nghiên cứu và phát triển (R&D): Dự án Kobiton cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp một giải pháp tối ưu
trong việc huy động và sử dụng các thiết bị di động nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm thử phần mềm trên nền tảng iOS
và Android. Với tiềm năng to lớn từ nhu cầu của thị trường, cùng với sự nghiên cứu và đầu tư nghiêm túc, định
hướng của Kobiton là trở thành nền tảng cloud về thiết bị di động với quy mô hàng đầu thế giới để phục vụ cộng
đồng phát triển và kiểm thử phần mềm.
Quản lý chất lượng, các chứng chỉ chất lượng đã đạt được: KMS tâm huyết đầu tư vào nghệ cũng như con người.
chúng tôi hiện đã hoàn thành quá trình chứng nhận ISO27001, là đối tác của Microsoft Gold, và chúng tôi liên
tiếp đào tạo không chỉ đội ngũ nhân viên của mình mà còn là cộng đồng IT tại Việt Nam.
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM LARION
“Collaborate to succeed together”

Ngày thành lập: 26/11/2003
Doanh thu năm 2016: 54 tỷ đồng

Tổng số lao động (2017): 130 người
Thị trường chính: Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản,
Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
lARION là một công ty chuyên gia công và cung cấp các giải pháp phát triển phần mềm. lARION được thành
lập vào ngày 26 tháng 11 năm 2003. chúng tôi tự hào đã và đang phục vụ khách hàng ở hơn 15 quốc gia trên toàn
thế giới. Qua đó, công ty đã có những đóng góp tích cực cho nền công nghệ thông tin của Việt Nam và ngày càng
giành được sự tin cậy của nhiều đối tác trong và ngoài nước. Hiện tại, công ty tập trung vào 2 lãnh vực chính:

Thực hiện gia công phần mềm cho thị trường nước ngoài
Cung cấp các giải pháp phát triển cho các doanh nghiệp

công ty cam kết sẽ cung cấp các đối tác nhiều sự lựa chọn và chất lượng cao với chi phí cạnh tranh cho các dự án 
lớn, có yêu cầu cao về mặt thời gian.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Dịch vụ phát triển ứng dụng web: Phát triển toàn diện ứng dụng web là giải pháp kinh doanh tạo ra giá trị cho khách
hàng, sử dụng công nghệ hiện đại.
Dịch vụ phát triển ứng dụng mạng xã hội & thương mại điện tử: Sự kêt́ hơp̣ giữa mạng xã hội, thương mại điện
tử và trải nghiệm người dùng làm nên thành công cho khách hàng của lARION.
Dịch vụ chuẩn hóa dữ liệu: chuẩn hóa dữ liệu, phát triển ứng dụng thương mại điện tử và phần mềm quản lý
chuỗi cung ứng, sử dụng dữ liệu đã chuẩn hóa giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động cho
khách hàng.
Giải pháp giao dịch chứng khoán tự động: Phân tích thị trường, dữ liệu, và phát triển phần mềm giao dịch tự động
với thuật toán thông minh, kết nối đồng thời với hơn 30 thị trường chứng khoán toàn cầu, đạt tỷ lệ thành công đến
85%.
Dịch vụ xác minh dữ liệu hồ sơ: chuẩn hóa dữ liệu và gia công dịch vụ xác minh hồ sơ y bác sỹ ở Mỹ.
Giải pháp tối ưu hệ thống thông tin xoay quanh Hệ thống ngân hàng lõi: Tối ưu hóa, tự động hóa các công cụ quản
lý tác nghiệp xoay quanh cBS, giảm chi phí, tăng hiệu quả, tối ưu quản lý dữ liệu và hệ thống.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Lĩnh vực chính: chứng khoán, Y tế, Giáo dục, Bất động sản, Ngân hàng
Thị trường chính: Mỹ 68%, châu Âu 4%, Nội địa 21%, Khác 7%
Đối tượng khách hàng chính: Doanh nghiệp có nhu cầu về gia công phần mềm và chuẩn hóa dữ liệu, doanh nghiệp
tích hợp hệ thống, doanh nghiệp cNTT; doanh nghiệp có nhu cầu về các giải pháp cNTT.
Số lượng khách hàng hiện nay: 125 khách hàng.
Công tác chăm sóc và hỗ trợ khách hàng: 

Tiện ích của dịch vụ: hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cho việc trao đổi với khách hàng.
Thời gian trả lời thắc mắc: trong vòng 24 giờ lam̀ viêc̣.
Thời gian cần giải quyết vấn đề: sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết ngay lập tức để không xảy ra hậu quả
nghiêm trọng.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Ruby on Rails, c/c++, c on linux, ReactJS, AngularJS, NodeJS, .NET,
PostgreSQl, NoSQl, Social APIs, Payment Gateways, cD/cI, DevOps, Amazon Web Services, Google cloud,
Microsoft Azure 
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Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà QTSc Building 1, Đường số 14, cVPM Quang Trung, Phường Tân chánh Hiệp, 
Quận 12, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3715 5742   |   Fax: 028 3715 4071    |   E-mail: info@larion.com   |   Website: www.larion.com 

Sứ mệnh của Công ty là mang đến sự thành công trong kinh doanh cho các tổ chức và 
cá nhân trên toàn thế giới thông qua việc tư vấn và phát triển phần mềm cùng với môi
trường tuyệt vời để tối đa hóa tiềm năng của mỗi cá nhân và toàn đội nhóm.

LIÊN HỆ

Ông Lại Đức Nhuận  
Tổng Giám đốc 

Hoạt động R&D: Tìm thêm được nhiều khách hàng từ các thị trường Mỹ, nội địa và châu Âu như các doanh
nghiệp MEPERIA, Product Data lake, Maxis capital, ANZ Việt Nam... Giá trị hợp đồng tăng lên, tăng tỷ lệ thành
công trong giao dịch với khách hàng trên các mảng xác định là năng lực lõi của công ty.
Tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
và cMMI-DEV level 3
Các giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt của doanh nghiệp: cMMI - DEV level 3, Maturity in July
2015, ISO 9001 - 2008 certified by QUAcERT in March 2015, cMMI level 3 Maturity in June 2012, ISO 9001
2008 certified by QUAcERT in June 2010, ISO 9001 - 2000 certified by QUAcERT in November 2008, Third
prize on m2work hackathon in September 2012, Top 1% Ruby on Rails, HTMl5, cSS3. Top 5% on Ruby,
JavaScript, AJAX, and JSON rated by Elance, Vietnam's 30 leading IcT companies 2014, Vietnam's 40 leading
IcT companies 2015, leading ITO Enterprises - VietnamITO 2015, Vietnam's 50 leading IcT companies 2016

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 130 bao gồm Thạc sĩ (7%), cử nhân và Kỹ sư (87%), Tốt nghiệp THPT 100%, 100% có thể sử dụng
tiếng Anh
Độ tuổi trung bình: 30
Các chứng chỉ đào tạo nhân viên đã đạt được: PMP, BABOK, cTFl, McSE, Internal auditor, website developer.

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

NASHTECH VIỆT NAM
“The power to innovate”

Ngày thành lập: 26/9/1998
Doanh thu năm 2016: 668 tỷ đồng
Tổng số lao động (7.2017): 1.100 người

Thị trường chính:  Anh Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu,
Úc, Nhật Bản, Việt Nam và Đông Nam Á

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
là một phần của tập đoàn Harvey Nash, Harvey Nash Việt Nam với hai mảng chính là NashTech cung cấp các
giải pháp phần mềm và quy trình kinh doanh và Harvey Nash (ESS) cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao
cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới kể từ năm 2000. NashTech cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng, dịch vụ
đám mây, phát triển nền tảng kỹ thuật số, phân tích và tích hợp hệ thống. Trong suốt 16 năm qua hoạt động tại Việt
Nam, công ty đã được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín từ cộng đồng IcT Việt Nam và chính phủ, như giải
thưởng Sao Khuê, Danh hiệu Sao Khuê và IcT Award.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Dịch vụ: Phát triển Phần mềm, Gia công Quy trình Kinh doanh, Tuyển dụng nhân sự cấp cao

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Anh Quốc, Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, Nhật Bản, Việt Nam và Đông Nam Á
Khách hàng tiêu biểu: công ty, tổ chức, cơ quan chính phủ trên toàn cầu như: Ford, lG, Google (like.com), Hitachi
capital (UK), Honda (UK), T-Mobile, charles Taylor, NSK, Discovery Networks Europe, BBc
Chăm sóc khách hàng: 

Harvey Nash áp dụng việc quản lý khách hàng theo ngành công nghiệp và theo thị trường. Điều này giúp Harvey
Nash có được kiến thức thấu đáo trong từng ngành và xây dựng được các giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu hiện
tại và dự đoán nhu cầu trong tương lai.
Do thực tế khách hàng phân bố khắp nơi trên thế giới mà Harvey Nash đã phát triển một quy trình và đội ngũ
chăm sóc khách hàng đặc thù để đảm bảo việc giao tiếp xuyên suốt và minh bạch với khách hàng.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Harvey Nash cung cấp các dịch vụ đa dạng, từ xây dựng các giải pháp công
nghệ theo yêu cầu, xây dựng ứng dụng điện thoại đến dịch vụ về dữ liệu và kiểm thử; trên tất cả các ngôn ngữ lập
trình, điển hình như .Net, Java, c#, HTMl. các giải pháp của Harvey Nash được tối ưu hóa nhờ sự cân bằng giữa
tư duy chiến lược và năng lực ứng dụng chuyên môn kỹ thuật trong đột phá công nghệ giúp giải quyết bài toán
đặc thù của từng khách hàng.
Các công nghệ là thế mạnh của công ty:

Hệ điều hành: Windows, linux,Unix, VXWorks, Win Embedded, iOS, Android, Blackberry, etc;
Hệ thống: Sharepoints, Biztalk, IBM Websphere, Tomcat, ERP, cRM, cMS, POS, cloud, SaaS, Distributed, Big
Data & Analytics, etc;
Ngôn ngữ lập trình: c#, Java, PHP, Python, Ruby, Scala, Go, Objective-c, Swift, Javascript, PowerShell, MS
stacks, lAMP stacks, Java stacks, Mobile stacks, MEAN stacks, JS full stacks, DevOps stacks, etc;
cơ sở dữ liệu: SQl Server, Oracle, MySQl, PostgreSQl, DB2, NoSQl, cassandra, BI Tools (Power BI, Oracle
OBEE, MicroStrategy, SAP BO, IBM cOGNOS, Tableau,Qlikview, …), ETls tools (SSIS, ODI, Talend,
Pentaho Data Integration), Big Data & Analytics (Hadoop ecosystem, Spark, Kafka, Flume, Hive, Pig, …) etc;
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Hà Nội: 
Tầng 6, Tòa nhà HITc, 239 Xuân Thủy, Quận cầu
Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3834 2050
Website: www.nashtechglobal.com

Thành phố Hồ chí Minh 
Tầng 3, Tòa nhà E-town 1, 364 cộng Hòa, Quận Tân
Bình, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3810 6200
E-mail: info@nashtechglobal.com 

Tháng 10/2017 chúng tôi kỷ niệm đầy năm ra đời thương hiệu NashTech tại Việt
Nam. Đây là cột mốc rất quan trọng trong quá trình gần 20 năm hoạt động của tập
đoàn Harvey Nash tại Việt Nam. Thương hiệu NashTech đã từng bước chứng tỏ được
chất lượng và tiềm năng phát triển của mảng dịch vụ phát triển phần mềm và gia
công quy trình kinh doanh trong tập đoàn Harvey Nash. Trong 3 năm tới, chúng tôi
kỳ vọng sẽ phát triển gấp đôi doanh thu từ xuất khẩu các dịch vụ về phần mềm và
gia công của công ty, đồng thời tạo nhiều công việc với giá trị gia tăng cao và góp
phần tích cực cải tiến năng lực công nghệ cho nhân lực trong ngành công nghệ thông
tin tại Việt Nam. Bên cạnh các thị trường truyền thống bao gồm Vương quốc Anh,
Châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á, định hướng sắp tới, chúng tôi sẽ tìm kiếm cơ hội để
mở rộng mạng lưới khách hàng tại chính Việt Nam và tiếp tục đóng góp cho sự tăng
trưởng và phát triển của ngành công nghệ thông tin của nước nhà.

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Hùng Cường
Giám đốc Điều hành

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 1.100 bao gồm: Tiến sĩ (4); Thạc sĩ (53); cử nhân và Kỹ sư (992); Tốt nghiệp THPT (51)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (1,058); tiếng Nhật (10); Ngoại ngữ khác (31)
Độ tuổi trung bình: 29 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO
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Nghiên cứu và phát triển (R&D): HarveyNash không ngừng đầu tư vào Nghiên cứu & Phát triển để mang lại
những giải pháp mới giúp khách hàng nâng cao năng suất và chất lượng.
Chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: Agile (ScRUM, KANBAN), Service & Maintenance, cMMI level 5
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: Harvey Nash là một công ty từ Vương quốc Anh, hoạt
động theo khuôn khổ luật pháp, luật Quản trị doanh nghiệp và Quyền sở hữu trí tuệ của Vương quốc Anh
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM Á ĐÔNG

“Software with passion”

Ngày thành lập: 12/12/2005
Doanh thu năm 2016: 40 tỷ đồng 
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 25,45%

Tổng số lao động (7/2017): 104 người
Thị trường chính: châu Âu, Hoa Kỳ, Úc

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty cổ phần Phát triển Phần mềm Á Đông - Orient Software chuyên hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần
mềm và cung cấp các giải pháp cNTT cho các đối tác trên phạm vi toàn cầu. Thế mạnh của Orient Software nằm
ở yếu tố con người, đây chính là điểm khác biệt tạo nên sự thành công của công ty. công ty có đội ngũ nhân lực
trẻ, năng động, sáng tạo và đam mê với công việc, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, có kiến thức chuyên sâu và nhiều
năm kinh nghiệm làm việc với các dự án toàn cầu. công ty luôn đi đầu trong việc đào tạo và ứng dụng các kỹ thuật,
công nghệ mới nhất vào các dự án, góp phần tư vấn lựa chọn giải pháp công nghệ tốt nhất cho khách hàng.
Orient Software tự hào là một trong 50 doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam trong ba năm liền 2015, 2016 và
2017. Đó là thành quả của tất cả thành viên Orient Software trong nỗ lực tạo ra sản phẩm giá trị cao cho khách hàng. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Dịch vụ phát triển phần mềm và ứng dụng
Dịch vụ kiểm thử phần mềm
Dịch vụ tư vấn thiết kế giao diện phần mềm và các ứng dụng

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG
Thị trường chính: Orient Software tập trung vào đối tượng khách hàng trên toàn cầu ở tất cả các lĩnh vực khác nhau.
Khách hàng hiện tại của công ty chủ yếu ở Mỹ, châu Âu và Úc với tỷ lệ như sau: Mỹ: 3%, châu Âu: 77%,
Singapore: 8%, New Zealand và các nước khác: 12%.
Khách hàng tiêu biểu: Khách hàng của Orient Software tập trung chủ yếu ở các ngành chính: giáo dục, quản trị
nhân sự, quản lý sản xuất, vận tải, dịch vụ phân tích và quản lý, báo cáo dữ liệu như conexus AS, Kikora AS,
Penetrace, Sixleaf llc, VTNZ, Excosoft AB.
Chăm sóc khách hàng:

cởi mở, hợp tác chặt chẽ với các khách hàng là chìa khóa cho sự thành công của công ty.
Phản hồi và giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng theo từng cấp độ, đồng thời thiết lập các cuộc
họp trực tuyến và gặp gỡ thường xuyên với khách hàng để theo sát quá trình thực hiện dự án.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ:

NET framework: c#, ASP.NET MVc, Web API, Entity Framework, .NET core
JavaScript: Angular, Node.js, jQuery
Java: Java SE 8, Spring framework, Hibernate, Struts, JAX-RS/Jersey
Automation Testing: UI, unit and integration tests
Databases: MS SQl Server, MySQl, PostgreSQl, MongoDB, Elasticsearch
Mobile: Native and hybrid

Nghiên cứu và phát triển: công ty chú trọng vào công tác nghiên cứu và phát triển để có thể cập nhật và ứng dụng
những kỹ thuật và công nghệ mới cho các dự án của khách hàng.
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Trụ sở: Tầng 5, Phòng 5.8, Tòa nhà E.town, Số 364 Đường cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HcM 
Điện thoại: 028 3812 0101   |   Fax: 028 3810 5273   
E-mail: oyvind.forsbak@orientsoftware.net   |   nhung.nguyen@orientsoftware.net
Website: www.orientsoftware.net

“Khi mới thành lập Orient Software cách đây 12 năm, đội ngũ lập trình viên mới chỉ
có 6 người, ngồi làm việc trong một văn phòng nhỏ. Chúng tôi nấu ăn trưa cùng
nhau hàng ngày và tham vọng về một ngày mai lớn mạnh. Dự án đầu tiên của công
ty là thiết kế một website cho khách hàng Mỹ với giá 300 đô la. Và từ đó, công ty dần
trưởng thành và phát triển ngày một lớn hơn.
Các tài năng trẻ ngành IT của Việt Nam rất giỏi, và chúng tôi muốn phát triển ngành
IT Việt Nam lớn mạnh hơn bằng việc tạo các cơ hội kết nối các kỹ sư tài giỏi của Việt
Nam với khách hàng các nước trên thế giới, đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên
môn cho nhân viên để cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.”

LIÊN HỆ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Giám đốc

Quản lý chất lượng và các chứng chỉ đạt được:
công ty được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2005 từ năm 2012 và là đối tác vàng của Microsoft từ năm 2012
về phát triển ứng dụng và quản lý dự án.
công ty cũng đi đầu trong việc áp dụng quy trình linh hoạt ScRUM, một quy trình phát triển sản phẩm hiệu quả
và phổ biến nhất hiện nay.

NGUỒN NHÂN LỰC
Tổng số nhân viên: 104; lập trình viên 55%; chuyên viên và chuyên gia IT 45%
Trình độ học vấn: Thạc sĩ trở lên: 10%; Đại học: 75%; cao đẳng 15%
Ngoại ngữ: Tất cả nhân viên Orient Software đều giao tiếp tốt tiếng Anh
Đội ngũ lãnh đạo đa văn hóa có tầm hiểu biết sâu rộng về nhiều nền văn hóa khác nhau, giúp kết nối hiệu quả giữa
khách hàng trên toàn cầu với đội ngũ kỹ sư Việt Nam.
chương trình đào tạo và phát triển nhân lực vững mạnh, hiệu quả để nâng cao năng lực cho nhân viên.

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
Ngày thành lập: 11/07/2007
Doanh thu năm 2016: 149 tỷ đồng 
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 56%

Tổng số lao động (7.2017): 121 người
Thị trường chính: Nhật Bản, Đông Nam Á

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Được thành lập từ năm 2007, công ty TNHH Panasonic R&D center Việt Nam ra đời nhằm thúc đẩy lĩnh vực thiết
kế và phát triển phần mềm cho Tập đoàn Panasonic, đồng thời tiếp tục cống hiến nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng
từ các khách hàng.
Ngày nay, phần mềm ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực tự động
hóa, kinh doanh, tự động hóa trong nhà máy (chiến lược chủ đạo của chúng tôi) là một trong những lĩnh vực mà
chúng tôi đã và đang hướng tới.
Hơn nữa, việc áp dụng và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các công nghệ mới và bắt nhịp nhanh với thời đại ngày
càng trở nên thiết yếu, đặc biệt trong ngành công nghiệp phần mềm. Để bắt kịp với sự thay đổi theo thời gian, điều
đó đòi hỏi chúng tôi không ngừng thử thách bản thân với những thay đổi. chúng tôi luôn mong mỏi phát triển và
hoàn thiện công ty trên tinh thần “Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất”.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Phát triển phần mềm nhúng: cung cấp các giải pháp về thiết kế và triển khai ở tầng phần mềm kết nối (middleware)
và các tầng điều khiển thiết bị nhằm tối ưu hóa cũng như nâng cao các hệ thống nhúng. Đóng góp vào các dự án
nhúng trong nhiều năm cho các sản phẩm của tập đoàn Panasonic. 
Các hệ thống tích hợp và kiểm thử: cung cấp các giải pháp toàn diện về tích hợp hệ thống và kiểm thử với nguồn
lực dồi dào giàu kinh nghiệm bằng việc hợp tác cùng với các đối tác, tự động hóa các công cụ tự phát triển, các bí
quyết kinh doanh, các hoạt động nghiên cứu và phát triển cũng như kinh nghiệm tích lũy thông qua tham gia vào
các dự án B2B sử dụng nhóm sản phẩm của Panasonic. 
Phát triển ứng dụng: Tận dụng được nhiều kiến thức về OSS và Open Standard và nguồn nhân lực dồi dào, phát
triển các ứng dụng thương mại với chất lượng cao, giá thành hợp lý và giao hàng nhanh. 

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Nhật Bản
Khách hàng: các công ty trong tập đoàn Panasonic và một số khách hàng ngoài tập đoàn

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Kỹ thuật phần mềm nhúng áp dụng trong các sản phẩm thiết bị ô tô, sản
phẩm máy công nghiệp, sản phẩm nghe nhìn và điện máy, thiết bị điện tử tiêu dùng khác (máy ảnh kĩ thuật số, điện
thoại thông minh); Kỹ thuật liên quan đến xử lí ảnh, nhận biết hình ảnh, áp dụng trong các giải pháp giao thông,
xử lý hình ảnh; Kỹ thuật điện toán đám mây trong xử lý dữ liệu, các giải pháp nền tảng web; Kỹ thuật mới có được
trong các hoạt động R&D liên quan đến AI, Deep learning.
Nghiên cứu và phát triển: Tiến hành các hoạt động nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý hình ảnh, xây
dựng các concept solution về B2B liên quan đến hệ thống giao thông và hạ tầng cơ sở.
Quản lý chất lượng: Áp dụng quy trình quản lý dự án tương đương cMMI3 trong phát triển phần mềm
Chế độ bảo mật và tiêu chuẩn chất lượng: chứng chỉ ISO 27001:2013 
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CÔNG TY TNHH PANASONIC R&D 
CENTER VIỆT NAM
“Hãy chinh phục thêm nhiều thử thách 
và bạn sẽ trưởng thành hơn”
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Trụ sở: Tầng 17, Tháp Đông, Tòa nhà lotte center, 54 liễu Giai, Phường cống Vị, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 35537211   |   Fax: 024 3553 7210
E-mail: bp.prdcv@vn.panasonic.com   |   Website: www.panasonic.com/vn/en 

“Công ty chúng tôi -PRDCV- đã và đang phát triển với vai trò là trung tâm phát
triển phần mềm của tập đoàn Panasonic tại khu vực Đông Nam Á qua các hoạt động
R&D, phát triển sản phẩm từ trước đến nay, cũng như bằng chiến lược mạnh dạn
chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh mới.
Chúng tôi đang tiếp tục tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển vào các lĩnh
vực công nghệ có giá trị gia tăng như AI, Robot, IoT… để không chỉ dừng lại ở khu
vực Đông Nam Á mà còn cống hiến nhiều hơn nữa cho khách hàng và đối tác trên
phạm vi toàn cầu.
Trong tâm thế như vậy, chúng tôi muốn đưa đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các
bạn trẻ tuổi muốn cùng chúng tôi phát triển để thay đổi thế giới.
Hướng đến mục tiêu 10, 20 và 100 năm nữa, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục chấp nhận thử
thách, đối mặt với thách thức để tiến về phía trước.”

LIÊN HỆ

Ông Yamane Masaaki
Tổng Giám đốc

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 121 bao gồm: Thạc sĩ (14); cử nhân và Kỹ sư (107); Tốt nghiệp THPT (…)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (120); tiếng Nhật (9); Ngoại ngữ khác (0)
Độ tuổi trung bình: 30 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN QSOFT VIỆT NAM
“Cung cấp sản phẩm hoàn thiện”

Ngày thành lập: 10/09/2006
Doanh thu năm 2016: 16 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 39%

Tổng số lao động (7.2017): 74 người
Thị trường chính: Hoa Kỳ, châu Âu, Úc

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
QSoft Vietnam là công ty phát triển phần mềm uy tín và chuyên nghiệp, hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp
trong lĩnh vực thiết kế phát triển website, ứng dụng di động và phần mềm quản lý doanh nghiệp. Dịch vụ chất lượng
cao cùng đội ngũ nhân sự tài năng luôn mang lại cho Khách hàng của QSoft sự hài lòng, đồng thời cũng tạo ra nền
tảng giúp QSoft phát triển nhanh và bền vững trong suốt 11 năm qua. QSoft cam kết luôn mang đến giá trị cao và
dài hạn tới Khách hàng, Đối tác, Người lao động và cổ đông.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Tư vấn, thiết kế và phát triển website cao cấp cho doanh nghiệp.
Tư vấn thiết kế và phát triển các ứng dụng quản lý và công cụ nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp.
Tư vấn, thiết kế và phát triển ứng dụng trên điện thoại thông minh.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường trọng điểm: Hoa Kỳ, châu Âu và Úc. QSoft vinh dự được đưa vào Báo cáo của Gartner về các điểm
đến hàng đầu cho dịch vụ Gia công phần mềm tại châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2015.
Khách hàng tiêu biểu:

các công ty Phần mềm có nhu cầu tăng trưởng về Quy mô với chi phí hợp lý, chất lượng đảm bảo.
các Doanh nghiệp cần tư vấn, thiết kế các sản phẩm cNTT nhằm số hóa hoạt động quản lý, điều hành và cung
cấp dịch vụ qua Internet. 
Người dùng cuối có nhu cầu thiết kế và phát triển website và ứng dụng di động cao cấp.  

Chăm sóc khách hàng: Các cấp độ khác nhau bao gồm:
Quản lý cấp cao: chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch năm. 
Hỗ trợ cấp Dự án: Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ 24/7. 
Bộ phận Kinh doanh: Định kỳ gửi Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của Khách hàng theo Quý. 
chăm sóc Khách hàng: Đón tiếp khách tại QSoft; chăm sóc theo các sự kiện.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
Công nghệ sử dụng:

công cụ phát triển website: MEAN & lAMP stacks
PHP lavarel, Zend, Mangento, Wordpress, Angular JS, jQuery, Boostrap, HTMl5, Ext JS, Sencha, ReAct JS,
ReAct Native, NodeJS, Express, etc.
Quản trị dữ liệu: MySQl, SQlite, MongoDB, Postgre SQl, etc
công cụ phát triển ứng dụng di động: Android, iOS, ReActJS, Xamarin
công cụ phát triển ứng dụng nền web: PHP, c++, Java, .Net, Javascript
Điện toán đám mây: AWS, Google cloud

Quy trình đảm bảo chất lượng: ISO 9001:2008, cMMi Ml3, Agile/Scrum, ISO27001
Cam kết về chất lượng:

QSoft thành công nhờ triết lý tái sử dụng, xây dựng các mô-đun sản phẩm tối ưu, thân thiện, được kiểm thử kỹ
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NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 74 bao gồm: Thạc sĩ (3) + cử nhân và Kỹ sư (68), Tốt nghiệp THPT (3)
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Độ tuổi trung bình: 26
Các chứng chỉ đào tạo nhân viên trong công ty đã đạt được: 1 số chứng chỉ tiêu biểu:
Kỹ năng mềm:

chứng chỉ về Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả do công ty Tâm Việt cung cấp
chứng chỉ Kỹ năng làm việc tổ đội do công ty Tâm Việt cung cấp
các khóa Tiếng Anh nội bộ cung cấp

Kỹ thuật:
chứng chỉ Quản lý dự án PMP do Viện cNTT và Quản trị tài chính cấp
chứng chỉ Project Management for Software  Development do công ty Sobic cung cấp
chứng chỉ Software Testing and Inspection Methods do công ty Sobic cung cấp
chứng chỉ khóa đào tạo cMMI3 
chứng chỉ Quản trị marketing và marketing quốc tế cho ngành phần mềm do hiệp hội Vinasa cấp
Quản lý
chứng chỉ khóa cEO giám đốc điều hành do khoa QTKD - ĐH Kinh tế quốc dân cấp

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO
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Trụ sở: Số 8, lô 3 Khu ĐTM Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3792 5150   |   Fax: 024 3792 5147
E-mail: contact@qsoftvietnam.com   |   Website: www.qsoftvietnam.com

“Chữ Q trong Q-Soft là chữ viết tắt cho từ Chất lượng (Quality) và đó là sứ mệnh cao nhất
mà QSoft mong muốn mang lại cho Đối tác, Khách hàng của mình thông qua những sản
phẩm phần mềm hoàn chỉnh, thân thiện; được phát triển trên những công nghệ mới nhất bởi
các kỹ sư kinh nghiệm, chỉn chu, cùng với sự trợ giúp của hệ sinh thái sản phẩm có tính kế
thừa cao. Tìm đến với QSoft với yêu cầu và bạn sẽ nhận lại sự hài lòng!”

LIÊN HỆ

lưỡng và có thể sử dụng nhiều lần.
QSoft có Thư viện các mô-đun dựng sẵn của doanh nghiệp với tên gọi Q-SDK, giúp tiết kiệm chi phí và thời
gian sản xuất.
Tiến hành kiểm thử và nghiệm thu kết quả công việc hàng ngày.
Dành thời gian chuyên biệt cho đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm.
chỉ số hài lòng của Khách hàng đối với các dự án luôn cao hơn 90%

•

•
•
•

Ông Trần Trung Kiên
Tổng Giám đốc
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH RIKKEISOFT
“Where the dream begins ”

Ngày thành lập: 06/04/2012
Doanh thu năm 2016: 59 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 54%

Tổng số lao động (7.2017): 300 người
Thị trường chính: Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Vừa qua, Rikkeisoft đã tổ chức lễ kỉ niệm 5 năm thành lập công ty vào tháng 4, 2017. chúng tôi liên tục mở rộng
công ty, thành lập văn phòng tại Tokyo (2, 2016), Đà Nẵng (4, 2016), văn phòng mới tại Hà Nội (6, 2017) và không
ngừng phát triển. Rikkeisoft tự hào mang sứ mệnh khiến cho điện thoại di động và internet có thể mang đến một
cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. chúng tôi mong muốn trở thành một trong 5 công ty hàng đầu Việt Nam trên
lĩnh vực phát triển phần mềm trong vòng 5 năm tới và mục tiêu đạt con số 1000 nhân sự vào năm 2020. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Phát triển hệ thống Web/Phát triển hệ thống nghiệp vụ / Dịch vụ IoT, cloud
Phát triển Game, ứng dụng và ứng dụng mạng xã hội cho smartphone
Phát triển hệ thống tài chính nghiệp vụ
Hệ thống nhúng
Kiểm thử phần mềm

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG
Thị trường chính: Nhật Bản
Khách hàng tiêu biểu: Fujikin co., ltd, Systena co., ltd, Tập đoàn Tokai Holdings... 
Công tác chăm sóc và khách hàng: 

Thảo luận để tìm ra khách hàng đang quan tâm điều gì, khách hàng mong đợi gì để kịp thời nắm bắt được tâm
lý và nguyện vọng của khách hàng. 
luôn theo dõi và nắm bắt những phản hồi tích cực và tiêu cực từ khách hàng để không ngừng cải thiện và nâng
cao chất lượng sản phẩm. 
Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, ví dụ: chuẩn bị quà và đặt bảng chào mừng điện tử khi khách hàng
đến thăm công ty, gọi điện hoặc gửi thiệp chúc mừng vào những dịp có ý nghĩa quan trọng đối với khách hàng,
tạo tài liệu tham khảo để hướng dẫn khách hàng về Việt Nam,...
Xây dựng 1 hệ thống nội bộ gọi là Rikkei intranet, trong đó thành viên ban Giám đốc có thể theo sát, điều hành
chất lượng và lịch trình của tất cả các dự án, cảnh báo khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra. 

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp:

Phát triển hệ thống Web/Phát triển hệ thống nghiệp vụ/Dịch vụ IoT, cloud: PHP, .NET, JAVA, Ruby , AWS,
Rasberry Pi,...
Phát triển Game, ứng dụng và ứng dụng mạng xã hội cho smartphone: Objectived-c, Swift, Java, c#, Unity 3D,...
Phát triển hệ thống tài chính nghiệp vụ: NET, JAVA, cOBOl, c, SQl Server,...
Hệ thống nhúng: c, c++

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thành quả nổi bật trong hoạt động này:
Hiện Rikkeisoft có khoảng 10 người tham gia vào hoạt động R&D, thực hiện nghiên cứu các công nghệ,
framework mới để áp dụng vào các dự án outsource, tạo ra những sản phẩm demo sử dụng công nghệ mới. 
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Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3623 1685   |   Fax: 024 3623 1686
E-mail: contact@rikkeisoft.com    |   Website: http://rikkeisoft.com

“Rikkeisoft đang phát triển nhanh chóng và vững chắc với vị thế của một công ty IT
hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, mục tiêu
của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất nhằm đem lại sự hài
lòng tuyệt đối cho khách hàng của mình. Rikkeisoft luôn sẵn sàng hợp tác với những
đối tác trên toàn cầu để ngoài mang lại lợi ích song phương, chúng tôi có thể đóng góp
nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền công nghiệp IT tại Việt Nam.” 

LIÊN HỆ

Ông Bùi Quang Huy 
Giám đốc Điều hành

chúng tôi đã phát triển được 1 hệ thống quản lý nội bộ ưu việt, được đánh giá cao và đem lại nhiều hiệu quả
trong công việc. 

Quản lý chất lượng trong công ty/các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: công ty đạt chứng nhận ISO
9001:2008 được cấp ngày 2/6/2015, tái cấp vào tháng 6/2017.
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Tuân theo tiêu chuẩn ISO/IEc 27001:2013 được cấp ngày
2/6/2015, tái cấp vào tháng 6/2017.
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: Tuân theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hiện công ty có
các quy trình đảm bảo chất lượng như: quy trình lập kế hoạch kiểm thử, quy trình kiểm thử sản phẩm, quy trình
đăng ký bug,…

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 300 (tính đến tháng 7/2017)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (80%); tiếng Nhật (60%); Ngoại ngữ khác (1%)
Độ tuổi trung bình: 26
Các chứng chỉ đào tạo mà các nhân viên trong công ty đã đạt được: FE, ScJP, JDSE, AcNA, AP, ISTQB, JlPT,…

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO

-

-

-

-
-
-
-

•



46 50 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017

BpO, ITO & KpO

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
PHẦN MỀM BÌNH MINH
“Grow Together”

Ngày thành lập: 12/07/2007
Doanh thu năm 2016: 74 tỷ đồng 

Tổng số lao động (7/2017): 250 người
Thị trường chính: Bắc Mỹ, châu Á, châu Âu

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Thành lập vào năm 2007, công ty cP Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3corp) là một trong những nhà cung cấp
hàng đầu về giải pháp phần mềm chất lượng cao cho thị trường quốc tế. 
“Grow Together" là khẩu hiệu và tiêu chí phát triển của công ty S3corp. chúng tôi luôn chú trọng và nâng cao chất
lương dịch vụ cũng như chuẩn hóa quy trình chăm sóc khách hàng, bên cạnh đó chúng tôi không ngừng phát triển
trình độ chuyên môn, công tác quản lý cũng như trình độ ngoại ngữ của toàn bộ nhân viên S3. 
Với hơn 300 dự án thực hiện thành công trên nhiều lĩnh vực như bảo mật thông tin, quảng cáo, giải trí, giáo dục,
thương mại điện tử, tài chính, sức khỏe, wire & wireless, S3corp đã và đang đáp ứng được yêu cầu, chất lượng và
được đánh giá rất cao từ khách hàng quốc tế.  
chúng tôi tuân theo những quy trình cMMi và Agile (ScRUM) nhưng cũng rất linh hoạt trong việc áp dụng các
quy trình của khách hàng khi cần thiết. Bên cạnh đó chúng tôi quan tâm về việc bảo hộ sở hữu trí tuệ của khách
hàng với chính sách bảo mật theo tiêu chuẩn ISO/IEc 27001:2013
chúng tôi là đối tác của Microsoft, Sitecore, GrowVc và Startup commons.
Thành tích và giải thưởng tiêu biểu

Danh hiệu Sao Khuê 2017
Danh hiệu Thương hiệu Sao Vàng 2016
chứng nhận 50 DN cNTT hàng đầu Việt Nam 2016 trong lĩnh vực BPO do VINASA trao tặng
Top 10 Doanh nghiệp Gia công cNTT xuất sắc - VNITO 2015
chứng nhận 30 DN cNTT hàng đầu Việt Nam 2014 trong lĩnh vực BPO do VINASA trao tặng 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Phát triển phần mềm: Ứng dụng Web, ứng dụng trên máy tính để bàn, ứng dụng di động, full stack development,
driver/low level development.
Kiểm định phần mềm:

Kiểm tra thủ công: White/black box testing, sanity/regression testing
Kiểm tra tự động: Selenium, Silk Test, VSTS
Kiểm tra hiệu suất: Jmeter, load Runner, WinRunner

Dịch vụ hỗ trợ, bảo trì và quản trị hệ thống:
Enhancement, porting, migration, localization
APP/network/server: 24/7 monitoring, technical support from Tier 1 to Tier 3

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu.
chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm chất lượng cao nhất với chi phí tiết kiệm lên đến
50% cho các công ty công nghệ hàng đầu như Aspire, SingTel, Absolute Software, Decision Science, Waave…
Trích dẫn từ một khách hàng của S3:
“Chúng tôi đã làm việc với S3 trong những năm qua và đây là một kinh nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi. Các bạn
rất năng động, chuyên nghiệp và có rất nhiều kinh nghiệm, cùng với đội ngũ quản lý luôn sẵn sàng hỗ trợ, họ đã
góp phần làm nên thành công cho những dự án của chúng tôi…” Ivan Ian_Giám đốc Kỹ thuật, SingTel Digital
Media, Singapore, là đối tác của S3 từ năm 2009 
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Trụ sở: 307/12 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3547 1411  
Email: info@s3corp.com.vn; sales@s3corp.com.vn   |   Website: www.s3corp.com.vn 

“S3Corp đã đi qua chặng đường 10 năm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm,
đây chưa phải là một chặng đường quá dài nhưng lại là khoảng thời gian vươn mình
đầy nỗ lực của đội ngũ chúng tôi. Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã kết nối với
rất nhiều cộng sự tài năng, tâm huyết để vượt qua những khó khăn và thách thức trong
những ngày đầu thành lập và từng bước gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực
phầm mềm. 
Trong thời gian tới, với mong muốn đưa S3 tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực phần mềm
trên thị trường trong nước và quốc tế, chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến những giải pháp
tối ưu cũng như không ngừng nghiên cứu phát triển để đón đầu công nghệ đáp ứng yêu
cầu tốt nhất cho khách hàng.”

LIÊN HỆ

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Ứng dụng Web:

NET, c#, VB.NET, PHP, JAVA/J2EE, HTMl5, Python, RoR, etc.
Ứng dụng Mobile:

Frameworks: Native built-in function, Phonegap, xamarin, Sencha, RhoMobile, Adobe Flex
Programming languages: Java, Objective-c, c++, c#, ActionScript, HTMl5, cSS3, JQuery Mobile

Phát triển kiểm thử tự động:
GUI test: WinRunner, SilkTest, VSTS, WebAII
clI test: Tcl/TK, Expect, Python, Pamie, Selenium, Perl, Awk, Java, etc.

-

-
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Ông Lê Vũ Linh
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

NGUỒN NHÂN LỰC 
chúng tôi có 250 nhân viên tài năng trong chuyên môn và dày dạn trong kinh nghiệm làm việc toàn cầu với các tập
đoàn lớn, trong số đó có đến 30% nhân viên có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài như Nhật Bản, Hoa Kỳ, canada,
Singapore, Malaysia…

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH SWISS POST SOLUTIONS
“Swiss Quality made in Vietnam”

Ngày thành lập: 24/02/2004
Doanh thu năm 2016: 207 tỷ đồng

Tổng số lao động (7.2017): 958 người
Thị trường chính: châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Swiss Post Solutions (SPS) Vietnam là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Business Process Outsourcing (BPO)
hàng đầu thế giới.
SPS tập trung vào dịch vụ Xử lý Dữ liệu và complex BPO bên cạnh Vận Hành IT và Phát Triển Phần Mềm.
công ty cung cấp dịch vụ đáp ứng những yêu cầu tiên tiến từ thị trường như Trí Tuệ Nhân Tạo và Robotics. Vào
năm 2016, SPS Vietnam đã đưa vào vận hành Trung tâm Tự Động Hóa Thông Minh, có chức năng chính như là
một “vườn ươm các hoạt động kinh doanh” và Trung tâm vận hành mạng.
công ty xử lý hơn 1.000.000 tài liệu mỗi ngày tại 2 địa điểm: TP. Hồ chí Minh và cần Thơ. 1.200 là số nhân
viên của toàn công ty (bao gồm cả nhân viên bán thời gian).
công ty luôn hướng đến khẩu hiệu “chất lượng Thụy Sĩ tại Việt Nam”. SPS Vietnam nỗ lực xây dựng hình ảnh
trở thành một doanh nghiệp trẻ với nhiều đột phá trong giải quyết những thách thức, khó khăn bằng các phương
pháp hiệu quả nhất. các giá trị cốt lõi của SPS bao gồm con người, Đột phá, Tính chính trực, chất lượng, và cải
tiến không ngừng.
SPS Vietnam đã đạt được rất nhiều giải thưởng, trong đó phải kể đến The Stevie’s Award for continuous
Improvement Program and People Office work (2016, 2017), BestinBiz Awards for company Social Policy and
Intelligent Automations centre (2016, 2017), Golden Bridge Awards for Talent Development Program (2017).
Tại Việt Nam và khu vực châu Á, SPS Vietnam vinh dự nhận giải cIO/cSO Award of ASEAN (2017), được công
nhận là một trong 50 doanh nghiệp IT hàng đầu bởi VINASA (2017) và lọt vào Top 100 doanh nghiệp bền vững
của Việt Nam (2016) cũng như nhận giải HcM IcT Award (2008 - 2012, 2016).

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Data Entry
Document Processing
complex BPO
IT Operational Services and Intellectual Operations centre
Software Development and key in-house products as IDEAS and icap

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản
Khách hàng tiêu biểu: Doanh nghiệp viễn thông tại Đức, Swiss Post, các đối tác trung thành tại Hoa Kỳ…
Công tác chăm sóc và khách hàng: công tác chăm sóc khách hàng được phụ trách bởi Phòng Quản trị khách hàng
gồm 5 nhân viên. cùng với 800 nhân viên từ bộ phận Sản xuất, phụ trách hỗ trợ khách hàng. Năm 2016, chỉ số hài
lòng khách hàng là 97% và vào năm 2017, chỉ số đã đạt 100%, kết quả cao nhất trong toàn tập đoàn.
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Trụ sở: Tòa nhà Saigon IcT, cVPM Quang Trung, Phường Tân chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3715 5359   |   Fax: 028 3715 5391
E-mail: sales@spsvietnam.vn   |   Website: www.spsvietnam.vn 

“Swiss Post Solutions Vietnam mang đến các dịch vụ chất lượng cao: Nhập liệu, Xử
lý dữ liệu và Complex BPO. Chúng tôi đạt tiêu chuẩn ISO9000, ISO27000, ISO
14000, đang hướng tới ISO20000 và CMMi level 5.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn biết khách hàng cần gì và tích hợp nhu
cầu đó vào giá trị cốt lõi của chúng tôi Đột phá, Chính trực, Chất lượng và Không
ngừng cải tiến. Chúng tôi tích hợp các công nghệ mới và tiên tiến nhất như Trí Tuệ
Nhân Tạo và Robotics nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hoạt động Không Ngừng
Cải Tiến nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
1.200 nhân viên ở TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ làm việc 24/7 xuyên suốt trong một
năm.”

LIÊN HỆ

Ông Anatolijus Fouracre 
Giám đốc điều hành

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ: Data capture, Automation Intelligent, IBM Watson, Google cloud & AI Service, Amazon
Web Service
Nghiên cứu và phát triển (R&D):

Ứng dụng thành công qui trình tự động hóa ghi nhận dữ liệu từ hình ảnh và trích xuất các thông tin cần thiết
IDEAS - hệ thống ứng dụng số hóa dữ liệu tích hợp
icap - hệ thống số hóa dữ liệu trên nền tảng web 

Các chứng chỉ chất lượng: chứng nhận ISO 9001:2008, chuẩn bị nâng cấp lên ISO 9001:2015 trong năm 2017
Chế độ bảo mật cho công ty và khách hàng: chứng chỉ ISO 27001 version 2013
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9001-Hệ thống quản lý chất lượng

-

-

-
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NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 958 bao gồm: Thạc sĩ (6); cử nhân và Kỹ sư (225); Tốt nghiệp THPT (135)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (150); tiếng Nhật (10); Ngoại ngữ khác (50)
Độ tuổi trung bình: 26

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

TMA SOLUTIONS
“Your Quality Partner for Software Solutions”

Ngày thành lập: 03/6/1997
Doanh thu năm 2016: 578 tỷ đồng

Tổng số lao động (2017): 1.900 người
Thị trường chính: Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản,
Úc 

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
TMA là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực gia công phần mềm, với 20 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực gia công xuất khẩu phần mềm cho khách hàng từ 27 nước, TMA là đối tác chiến lược, đồng thời là
trung tâm nghiên cứu phát triển của rất nhiều khách hàng.
Thành công: 

Tăng trưởng ổn định trong 20 năm qua, đạt đến con số 1.900+ kỹ sư.
Mở rộng thị trường toàn cầu lên đến 27 quốc gia
Một trong 15 công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực “Gia công phần mềm thực hành" (Aberdeen Group, 2002)
Huy chương vàng cho các công ty xuất khẩu phần mềm và công nghệ thông tin hàng đầu trong 14 năm liền
(2004- 2017)
Đạt chứng nhận 50 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam các năm 2014, 2015, 2016, 2017
Top 10 công ty gia công phần mềm xuất sắc (VNITO 2015)

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Gia công phần mềm cho các khách hàng đến từ 27 quốc gia trên thế giới, với nhiều lĩnh vực khác nhau:

Phần mềm mạng và viễn thông (Telecom)
Thương mại điện tử, phân phối và bán lẻ (E-commerce, Retail & Distribution)
Tài chính và bảo hiểm (Finance & Insurance)
Giáo dục (Education)
chăm sóc sức khỏe (Healthcare)
Truyền thông và xuất bản (Media & Publishing)
các lĩnh vực khác (Du lịch, vận tải, v.v.)

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Úc
Khách hàng tiêu biểu: Nokia, Alcatel-lucent, Avaya, NTT-Software, GBST
Công tác chăm sóc và khách hàng: 

Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để đánh giá kết quả hợp tác và lên kế hoạch phát triển lâu dài
Đánh giá và nâng cao sự hài lòng của khách hàng qua từng giai đoạn dự án

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Microsoft Technologies, Java, c++, Mobile, PHP, Ruby, Perl, Python,
Responsive web: AngularJS, React, Embedded, IoT, Big Data & Analytics, Test automation. 
Các công nghệ là thế mạnh của công ty: công nghệ mạng và viễn thông (20 năm kinh nghiệm), IoT (5 năm kinh
nghiệm), Big Data & Analytics, AI (5 năm kinh nghiệm), Mobile (10 năm kinh nghiệm)
Nghiên cứu và phát triển (R&D): Số lượng nhân viên bộ phận R&D năm 2016: 40 người; Thành quả nổi bật của
hoạt động R&D:

Áp dụng kết quả R&D để cung cấp giải pháp cho khách hàng
Hợp tác R&D với các công ty công nghệ cao thế giới
Hợp tác R&D với các trường đại học trong và ngoài nước

-

-

-
-
-

-
-
-

-

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•



Các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: Đạt được những chứng nhận về bảo mật, cũng như luôn áp dụng các
quy trình tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001:2000, cMMI level 3, cMMI level 5, ISO/IEc 27001:2013
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: chứng chỉ bảo mật: ISO 27001:2013; TUV Rheinland
cert GmbH
Quy trình và các biện pháp an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu và thông tin của công ty và của khách hàng:

Bộ phận chuyên trách về bảo mật 
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình bảo mật
Tất cả nhân viên được đào tạo về bảo mật dữ liệu 
Tất cả nhân viên ký hợp đồng cam kết bảo mật dữ liệu 
Mỗi phòng ban, dự án đều cài đặt hệ thống thẻ từ và mạng dữ liệu riêng với hệ thống tường lửa 
cấm sử dụng các thiết bị lưu trữ dữ liệu cá nhân 

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng nhân sự: 1.900 kỹ sư (Nhận hơn 6000 cV mỗi năm, chỉ tuyển dụng TOP 5% ứng viên)
Trình độ nhân sự: 100% có trình độ Đại học, 8% cao học và tiến sỹ
Trình độ ngoại ngữ: 40% kỹ sư có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài. 100% kỹ sư đều giao tiếp được bằng tiếng Anh.
Đào tạo: TMA có trung tâm đào tạo riêng, bao gồm các khóa về đào tạo người mới, kĩ năng mềm, các công nghệ mới,
quy trình chất lượng, quản lý và lãnh đạo, v..v..  

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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Trụ sở: Đường số 111 Nguyễn Đình chính, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3995 1059 (Mr. Hong Tran), 028 3995 1060 (Mr. Dzung Ho)
Văn phòng tại Bắc Mỹ: +1 844 224 4188 (Mr. Minh Nguyen); +1 802 735 1392
Văn phòng tại Úc: +61 414 734 277 (Mr. Tam Phan)
Văn phòng tại Nhật Bản: +81 364 324 994
Email: sales@tmasolutions.com   |   Website: www.tmasolutions.com 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ đã làm việc trong lĩnh vực CNTT / Viễn Thông hơn bốn thập
kỷ qua ở nhiều nước trên thế giới như Úc, Canada, Anh  Quốc và Nhật Bản. Ông là
người tiên phong trong sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm tại Việt Nam.
Gia nhập TMA vào cuối năm 2001, với vị trí Chủ tịch, ông cũng là Giám đốc Tiếp Thị
góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh TMA đến với thế giới và đồng thời là Nhà cố
vấn cấp cao, dựa trên những kinh nghiệm tích lũy của mình, giúp xây dựng nền tảng
cho công ty, đào tạo thế hệ trẻ.

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Hữu Lệ
Chủ tịch
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH USOL VIỆT NAM
“Thông qua ICT, cùng khách hàng xây dựng một
xã hội thân thiện với con người và môi trường”

Ngày thành lập: 16/07/2008
Doanh thu năm 2016: 128 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 25%

Tổng số lao động (7.2017): 191 người
Thị trường chính: Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty TNHH Usol Việt Nam thành lập vào tháng 7/2006, là trung tâm Offshore tại Việt Nam của tập đoàn Nihon
Unisys. Đến nay, công ty luôn thực hiện theo những tôn chỉ mà tập đoàn Nihon Unisys đề ra, đó là cùng với khách
hàng “thực hiện một xã hội thân thiện với con người và môi trường” trong dịch vụ IcT.
Sứ mệnh: Thông qua dịch vụ IcT, cống hiến để xây dựng một “xã hội thân thiện với con người và môi trường”
Mục tiêu: Trở thành đối tác xuất sắc của khách hàng
Giá trị cốt lõi:

Không ngừng hướng tới chất lượng cao, Kỹ thuật cao
Tôn trọng tính cá nhân, coi trọng Teamwork
Trở thành một công ty hấp dẫn xã hội, khách hàng và nhân viên

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
cung cấp đa dạng các dịch vụ như BPO, ITO, dịch vụ mua bán phần cứng, phần mềm, trong đó trọng tâm là phát
triển phần mềm offshore.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Phần lớn là cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản và các doanh nghiệp có vốn đầu
tư của Nhật. Thị trường Nhật Bản: 89%; Thị trường trong nước: 11%
Khách hàng chính: Tập đoàn Nihon Unisys và các doanh nghiệp lớn tại Nhật.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Kỹ thuật phát triển: Java (Hibernate, Spring, Struts, Seasar, Jboss, J2EE, EJB), .Net (c#.Net, VB.Net, ASP.Net),
Web (HTMl, XMl, PHP), Database (Oracle, MS SQl Server, MySQl, PostgreSQl), Other (Android, Visualc++,
cOBOl, Flex(Air), Ruby). Đặc biệt thế mạnh là phát triển phần mềm trên nền Java, .Net.
Quản lý chất lượng: Thực hiện đào tạo về quy trình phát triển, chất lượng, an toàn thông tin cho nhân viên mới vào
(người mới tốt nghiệp, người đã đi làm), vận hành quy trình phát triển theo tiêu chuẩn Nhật Bản ISBP, xác định rõ
ràng nhiệm vụ, kết quả (template) trong từng bước. Sau khi kết thúc mỗi bước, bộ phận PMO sẽ tiến hành kiểm tra
chất lượng nghiêm ngặt theo thước đo chất lượng, phương pháp quản lý chất lượng của Nihon Unisys. Ngoài ra,
liên quan đến vấn đề bảo mật thì chúng tôi đã lấy được chứng chỉ ISMS là chứng chỉ quy định về bảo mật như bí
mật thông tin nội bộ, đối sách với virus dựa trên tiêu chuẩn Nihon Unisys.
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Trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3 7556500   |   Fax: 024 3 7556501   |   Email: usol-v.admin@usol-v.com.vn 
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh: Phòng 910, Tầng 9, Tòa nhà E-Town 1, 364 cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
Tel: +84 28 3 8108274   |   Fax: + 84 28 3 8108275       
Chi nhánh Toyosu: 1-1-1 Toyosu, Koto-ku, Tokyo, 135-8560 Japan

Công ty TNHH Usol Việt Nam từ khi thành lập vào tháng 6/2006 đến nay luôn thực
hiện theo những tôn chỉ mà tập đoàn Nihon Unisys đề ra, đó là cùng với khách hàng
“thực hiện một xã hội thân thiện với con người và môi trường” trong dịch vụ ICT.
Là trung tâm Offshore tại Việt Nam của tập đoàn Nihon Unisys, Ngoài việc nhận
công việc từ tập đoàn Nihon Unisys, cơ hội chúng tôi trực tiếp làm việc với khách
hàng cũng đang tăng lên, chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để cung cấp dịch vụ kỹ thuật
cao, chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nihon Unisys. Mục tiêu Usol Việt Nam hướng
tới là trở thành “đối tác kinh doanh” tốt của khách hàng. Để làm được điều đó, mỗi
người trong công ty với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh của mình
đang cống hiến cho dịch vụ ICT bằng chất lượng và tốc độ đáng tự hào với thế giới,
đang hỗ trợ cho sự phát triển của tập đoàn Nihon Unisys, đồng thời thách thức ra
thế giới bằng tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết tràn đầy.

LIÊN HỆ

Ông Watanabe Yasumasa 
Tổng Giám đốc

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 191 bao gồm 158 người có trình độ từ đại học trở lên, 33 người trình độ cao đẳng
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Độ tuổi trung bình: 29
Các chứng chỉ đào tạo nhân viên trong công ty đã đạt được: chứng chỉ FE: 40 người; chứng chỉ đào tạo tiếng Nhật:
N1: 14 người, N2: 19 người, N3: 12 người, N4: 16 người.

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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BpO, ITO & KpO

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM 
VIỆT QUỐC TẾ
“Your collaborative development partner”

Ngày thành lập: 19/06/2006
Doanh thu năm 2016: 77.9 tỉ VND
Vốn điều lệ: 10.000 triệu VNĐ

Tổng số lao động (7.2017): 159
Thị trường chính: Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu,
Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực gia công PM và tích hợp hệ thống.
Sứ mệnh: Trên tinh thần công tác, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao với hiệu quả chi phí tốt nhất
cho khách hàng để khách hàng trở thành đối tác hợp tác dài hạn.
VSII khởi đầu bằng dịch vụ gia công phần mềm từ năm 2003 với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cho
IBM Mỹ cho đến nay.
Từ năm 2006, công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ gia công phần mềm cho các khách hàng thuộc thị trường Nhật Bản.
Từ năm 2011, công ty mở rộng phát triển trở thành đối tác chiến lược của các ngân hàng thuộc khối ngân hàng -
tài chính tại Việt Nam về tích hợp hệ thống phần mềm lớp giữa.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Dịch vụ gia công phần mềm: Phát triển ứng dụng và sản phẩm phần mềm, phát triển ứng dụng di động, kiểm thử
phần mềm, thiết kế và phát triển web, bảo trì và chuyển đổi hệ thống, phát triển Intranet và Portal.
Dịch vụ tư vấn và tích hợp hệ thống: Tư vấn và triển khai giải pháp tích hợp lớp giữa về SOA/ESB, BPM, EcM,
các giải pháp B2B, số hóa và lưu trữ quản lý tài liệu hồ sơ.
Dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp (BPO): Dịch vụ xử lý dữ liệu, quản trị doanh nghiệp (kế toán & tài
chính, quản trị nhân sự), chăm sóc khách hàng…

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Bắc Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Việt Nam
Một trong các khách hàng đầu tiên và lâu dài nhất của VSII là IBM Mỹ. Trung tâm gia công xuất khẩu phần mềm
cho IBM phát triển và thời điểm đạt quy mô lớn nhất có 90 kỹ sư.
Tiếp cận thị trường Nhật kể từ năm 2006, VSII đã vượt qua những yêu cầu khắt khe nhất về chất lượng dịch vụ
và trở thành đối tác tin cậy của một số tập đoàn tại Nhật. Năm 2015, VSII đã thành lập công ty mới tại Nhật (VJP)
và nhận giấy phép để đưa các kỹ sư sang làm việc tại Nhật. 
Từ năm 2010, VSII bắt đầu triển khai dịch vụ Tư vấn và Tích hợp hệ thống thị trường nội địa với khách hàng là
các ngân hàng trong nước: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank, Maritime Bank, VPBank, VIB,... 
Chăm sóc khách hàng: VSII cũng xây dựng một quy trình rõ ràng, đơn giản theo từng giai đoạn trước, trong và
sau bán hàng để thống nhất cách thức chăm sóc khách hàng hiệu quả. các bộ phận liên quan sẽ tham gia tích cực
vào quá trình trao đổi thông tin, đàm phán với khách hàng dựa trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Java (Spring, Struts); PHP (Drupal, codeIgniter, laravel, Wordpress);
DotNet (ASP.Net MVc, ASP.NET Web Forms, Dynamic cRM, SharePoint, Spring.Net, Windows Forms, WPF);
Node.js; HTMl & JS; Mobile (iOS, Android, X-platforms);  IBM technologies (B2B, WebSphere, MobileFirst,
Bluemix, DevOps), legacy technologies (cobol, RPG); Giải pháp tích hợp lớp giữa của TIBcO, IBM, Oracle.
Nghiên cứu và phát triển (R&D) thành quả nổi bật:
Bộ phận R&D bao gồm 10 thành viên (chủ yếu gồm các thành viên bán chuyên trách thuộc nhóm kiến trúc sư phần
mềm (Software Architect Group - SAG) của công ty.
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Trụ sở: Tầng 6, 15 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3728 0366   |   Fax: 024 3728 0367
E-mail: contact@vsi-international.com   |   Website: www.vsi-international.com

“Kể từ ngày thành lập, chúng tôi đã tích cực chủ động xây dựng văn hóa “cộng tác”
trong đó sự tin tưởng ngày càng được củng cố giữa VSII và các đối tác. Đồng thời,
chúng tôi cũng hiểu rằng công ty có thể phát triển ổn định đến ngày hôm nay là do sự
làm việc chăm chỉ không ngừng và cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao đáp ứng
tiêu chuẩn của khách hàng cũng như mang lại nhiều hơn các giá trị mong đợi của
khách hàng. 
Chúng tôi rất mong có thể kết nối với các bạn thông qua công việc cũng như trong
cuộc sống để cùng chia sẻ các cơ hội và phát triển các hợp tác lâu dài.”

LIÊN HỆ

Từ năm 2013, VSII chính thức thành lập bộ phận chuyên trách hoạt động R&D (IPc). Hiện nay IPc đang phát
triển kiến trúc công nghệ giúp tiến tới cung cấp dịch vụ cloud
Trong năm 2016, VSII đã tập trung chú trọng về chuẩn hóa phát triển phần mềm SOT (Standard of things) gồm 3
nhánh chính: 1. Private cloud; 2. JRSS tools; 3. Template and Framework based ITO.
các sản phẩm IoT và Big data cũng được tiến hành nghiên cứu song song tại “IoT labs” và cũng đã được công
bố trên website http://labsofthings.com. 
VSII cũng đã đăng ký thành công nhãn hiệu cho 3 sản phẩm TORIMO, PAlIVERO, FlOcKFAcE
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng:

NGUỒN NHÂN LỰC 
Tổng số nhân viên: 196 người bao gồm: Thạc sĩ (5,7%); cử nhân và Kỹ sư (82,7%); Tốt nghiệp THPT (6,9%;)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (73%); tiếng Nhật (25%); Ngoại ngữ khác (2%)
Độ tuổi trung bình: 26 
Đội ngũ nhân lực của VSII luôn được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo bao gồm: đào tạo nền tảng
về ngoại ngữ, kỹ năng mềm trong công việc; đào tạo nâng cao về kỹ năng công nghệ; kỹ năng quản trị dự án.

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-

-
-
-

Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO/IEc 27001:2013 
Nguyên tắc: liên tục cải tiến; chủ động nâng cao chất lượng; thích ứng
với nhu cầu của khách hàng; 
Kiểm soát chất lượng dịch vụ qua 4 khía cạnh: Quy trình, Nhân lực, Kỹ
nghệ phát triển phần mềm, công cụ phát triển
Nâng cao chất lượng là một quá trình liên tục cải tiến theo quy trình lập
kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh (PDcA)
Đảm bảo chất lượng là nhận thức chung trong toàn công ty

•
•

•

•

•
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Ông Lê Xuân Hải
Tổng Giám đốc
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lĩnh vựC ii:

phần mềm, giải pháp 
và dịCh vụ CnTT
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
BÌNH MINH
“Chất lượng và sự tận tâm phục vụ”

Ngày thành lập: Tháng 11/2000
Doanh thu năm 2016: 127 tỷ đồng

Tổng số lao động (2016): 330 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp
BINHMINH GROUP hoạt động trong 3 lĩnh vực: công nghệ thông tin; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp công
nghệ cao. Về lĩnh vực cNTT Bình Minh là một trong những đơn vị có uy tín hàng đầu về triển khai hệ thống chính
phủ điện tử cho các tỉnh thành phố trong nước; là đơn vị đi đầu trong đào tạo trực tuyến tại Việt Nam, đến tháng
9/2017 Bình Minh đã cung cấp trên 100.000 tài khoản trực tuyến cho ngành giáo dục đào tạo phục vụ đào tạo giáo
viên ngoại ngữ; đồng thời đang hợp tác đào tạo khoảng 160.000 học sinh phổ thông theo hình thức đào tạo kết hợp
trực tiếp với trực tuyến.
Sự khác biệt của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh

Xây dựng nội dung số phục vụ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp và trực tuyến
cung cấp giải pháp tổng thể, bộ phần mềm trong giáo dục và đào tạo
Xây dựng phần mềm, học liệu trong dạy và học trực tuyến elearning
Hệ thống phần mềm học tiếng Anh trực tuyến, trực tiếp
Dịch vụ cung cấp giải pháp tổng thể về chính phủ điện tử, phần mềm chính phủ điện tử

Các giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt của doanh nghiệp
Bằng khen của TƯ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh
Bằng khen của TƯ liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội
Bằng khen của liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội
Bằng khen của TƯ Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam
Bằng khen của Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội
chứng nhận 50 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2016

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Giải pháp đào tạo trực tuyến e-learning trong các trường Đại học, cao đẳng, đặc biệt là hệ thống giải pháp đào tạo
ngoại ngữ trực tuyến
Dịch vụ cung cấp giải pháp chính phủ điện tử
Hệ thống thông tin liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, liên kết 4 nhà (Nhà doanh nghiệp; Nhà Nông;
Nhà Khoa học; Nhà nước) giúp cho Doanh nghiệp có thể liên kết với Nhà Nông để sản xuất nông nghiệp, Nhà khoa
học và Nhà nước có thể hỗ trợ doanh nghiệp và Nhà nông trong lĩnh vực hợp tác.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Bình Minh là thị trường giáo dục trong nước, thị trường cung cấp giải pháp về
chính phủ điện tử. 
Khách hàng chính:

Ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trong nước
Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố
UBND các tỉnh, thành phố
Sở Thông tin &Truyền thông các tỉnh/thành phố trong nước
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Địa chỉ: Tầng 3 nhà 25T2, N05, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại:  024 3976 4441   |   Fax: 024 3976 4443
E-mail: hainh@binhminh.com.vn   |   Website: www.binhminh.com.vn

“Chất lượng và sự tận tâm đã giúp cho công ty chúng tôi luôn phát triển trong 17
năm qua và điều đó sẽ tiếp tục song hành cùng chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng
chất lượng trong từng sản phẩm, chất lượng từ những việc nhỏ nhất kết hợp với sự tận
tâm phục vụ khách hàng, tận tâm với công việc sẽ mang đến cho bạn sự thành công.

Đào tạo trực tuyến là con đường chúng tôi đi, chúng tôi sẽ mang đến cho người học
những phương pháp học tốt nhất, với công nghệ hiện đại kết hợp nội dung chuyên
nghiệp nhất.
Dịch vụ xây dựng nội dung phục vụ giáo dục và đào tạo là thế mạnh và định hướng
cho hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới.
Đào tạo ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam góp
phần đào tạo thế hệ trẻ người Việt Nam sử dụng thành thạo tiếng Anh, sẵn sàng hội
nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, phát triển kinh tế.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với tất cả các đối tác tại Việt Nam và trên thế giới
để phát triển và triển khai các dự án về công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng CNTT phục vụ
giáo dục và đào tạo. Chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ sẽ làm thay đổi phương pháp dạy và học truyền thống tại
Việt Nam, công nghệ sẽ giúp cho con người có điều kiện học tập mọi lúc mọi nơi, học tập mọi kiến thức cần thiết
cho cuộc sống.”

LIÊN HỆ

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 330 người, bao gồm: 5 Thạc sĩ; 320 cử nhân và Kỹ sư; Số còn lại tốt nghiệp THPT
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
Độ tuổi trung bình: 35

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-

Ông Nguyễn Hồng Hải
Tổng Giám đốc

-

-

-
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO
“Bí quyết quản trị doanh nghiệp”

Ngày thành lập: 18/10/1999
Doanh thu năm 2016: 89 tỷ đồng 
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 30,5%

Tổng số lao động (7/2017): 232 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
BRAVO là đơn vị chuyên sâu về nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm vào quản
trị tài chính và quản trị doanh nghiệp (ERP).
Sứ mệnh của công ty:  Xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên nền tảng con người nhằm trợ giúp
các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh thông qua việc tư vấn và triển khai ứng dụng các
giải pháp phần mềm vào quản trị doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng đất nước, hỗ trợ cộng đồng và đem lại
cho mỗi thành viên của mình một môi trường làm việc tốt nhất.
Tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn: Xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng; Nâng cao năng lực cạnh
tranh bằng cách nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ hiện đại và quy trình quản lý tiên tiến; Mở rộng đầu tư vào
các lĩnh vực công nghệ thông tin và tư vấn tài chính; Phát triển nguồn nhân lực bền vững với nhân tố con người là
trọng tâm.
Giải thưởng: chứng nhận 40 DN cNTT hàng đầu Việt Nam năm 2015 và 50 DN cNTT hàng đầu Việt Nam năm
2016; Top 10 Sao Khuê 2016 và 2017 cho sản phẩm BRAVO 7 ERP-VN.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Sản phẩm: Phần mềm Quản trị tài chính kế toán, Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (ERP).
Các dịch vụ: Tư vấn giải pháp, chỉnh sửa, hỗ trợ nghiệp vụ, bảo hành - bảo trì, đào tạo…

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Doanh nghiệp trong nước vừa và lớn, doanh nghiệp FDI.
Khách hàng tiêu biểu: BRAVO có gần 3.000 khách hàng trong cả nước, tiêu biểu là: công ty cP Ô tô Trường Hải
(THAcO), công ty cP Gang thép Thái Nguyên (TIScO), Tổng công ty cP Bia Rượu NGK Sài Gòn (SABEcO),
Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Tân Á - Đại Thành, Tổng công ty cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMcO), Tổng công ty
cảng hàng không Việt Nam (AcV), Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX)…
Công tác chăm sóc khách hàng: Bộ phận chăm sóc khách hàng định kỳ hỏi thăm ý kiến khách hàng. Từ đó các vấn
đề được phân loại và chuyển tới các bộ phận chuyên môn xử lý.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: công nghệ Microsoft .NET framework, ngôn ngữ lập trình c# và cơ sở dữ
liệu Microsoft SQl Server. Phần mềm BRAVO được xây dựng trên kiến trúc 3 lớp, có thể được hiệu chỉnh linh hoạt
theo yêu cầu khách hàng mà không cần sửa mã nguồn.
Nghiên cứu và phát triển: Ngân sách đầu tư cho nghiên cứu và phát triển chiếm khoảng 20% cơ cấu chi phí. các
lĩnh vực được đầu tư cho nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu; Nghiên cứu công nghệ lập trình mới trên
thế giới; Nghiên cứu và cập nhật chế độ kế toán, quy trình quản lý doanh nghiệp.
Quản lý chất lượng trong công ty: ISO 9001: 2000
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: công ty tuân thủ quy trình bảo mật và xây dựng quy trình
nội bộ riêng về các biện pháp bảo mật an ninh và bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng nhưng không tham gia đăng
ký cấp chứng chỉ.
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Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà 101 láng Hạ, Phường láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3776 2472   |   Fax: 024 3776 2470
Email: hanoi@bravo.com.vn   |   Website: http://www.bravo.com.vn
Văn phòng đại diện: 
Tại Đà Nẵng: Tầng 4, Số 466 Nguyễn Hữu Thọ, Quận cẩm lệ
Điện thoại: 0236 363 3733   |   Fax: 0236 363 3734
Tại Tp. Hồ chí Minh: lầu 2B, Tòa nhà 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
Điện thoại: 028 3930 3352   |   Fax: 028 3930 3441

“Sản phẩm - Dịch vụ với Chất lượng cao” là cam kết và cũng là thông điệp mà BRAVO
muốn gửi tới các Quý Khách hàng.
BRAVO luôn đặc biệt chú trọng vào cải tiến chất lượng trong việc phát triển sản phẩm
và cung cấp dịch vụ. Mỗi thành viên trong công ty phải đứng về phía khách hàng, coi
lợi ích của khách hàng chính là lợi ích của công ty, luôn cung cấp cho khách hàng
những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, xây dựng cải
tiến chất lượng song song với việc áp dụng công nghệ mới vào phát triển phần mềm.
Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn cung cấp sản phẩm hoàn hảo với dịch vụ tốt nhất nhằm
mang lại “Bí quyết” để cho Quý vị phát triển doanh nghiệp của mình.

LIÊN HỆ

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 232 nhân viên. Trình độ: 100% cán bộ nhân viên đạt trình độ đại học hoặc trên đại học. Trong đó khoảng
60% nhân sự là cử nhân cNTT, 10% nhân sự là kỹ sư cNTT và 30% nhân sự là cử nhân ngành kinh tế.
Trình độ ngoại ngữ: 90% nhân viên có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.
Độ tuổi trung bình: 27

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-

-
-

Ông Đào Mạnh Hùng
Giám đốc

Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: BRAVO chủ trương xây dựng và phát triển thương hiệu
dựa trên chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Mọi hoạt động đều nhằm duy trì và thực hiện các cam kết về chất lượng
với khách hàng.

-
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG CMC
“Hướng tới tương lai số” 

Ngày thành lập: 04/03/2008
Doanh thu năm 2016: 2.212 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu 3 năm gần nhất: 
2014: 20%; 2015: 21%; 2016: 35%

Tổng số lao động (7.2017): 475 người 
Thị trường chính: Việt Nam 

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty TNHH Tích hợp hệ thống cMc (cMc SI) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn công nghệ cMc, nhà
cung cấp giải pháp và dịch vụ Tích hợp hệ thống cNTT hàng đầu Việt Nam, Huy chương Vàng đơn vị cung cấp
dịch vụ Tích hợp hệ thống cNTT Việt Nam (HcA trao tặng), thương hiệu Sao Vàng Đất Việt (YBA trao tặng), Top
10 Danh hiệu Sao Khuê 2017 (VINASA trao tặng)….
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án trọng yếu của Việt Nam, cMc SI luôn là đơn vị tiên phong trong
việc cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống dựa trên nền tảng cNTT tiên tiến. Với tiềm năng sẵn có là mối quan
hệ đối tác chiến lược trong ngành cNTT với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như: IBM, Dell EMc, cisco,
Oracle, Microsoft, VMware, HPE, HPI, Infosys… cMc SI định hướng chiến lược vươn lên thành nhà Tích hợp
hệ thống cNTT hàng đầu khu vực bằng việc duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 30% đến 40%, có khả năng
cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp với chất lượng cao, uy tín vượt trội. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Sản phẩm cNTT phổ dụng - chuyên dụng
Giải pháp hạ tầng: Máy chủ và lưu trữ, Mạng, Bảo mật, cơ sở dữ liệu, Truyền thông và cộng tác, giải pháp trên
nền tảng Microsoft…
Giải pháp cNTT chuyên ngành cho Tài chính - ngân hàng (core banking, core stock, lOS…), Doanh nghiệp
(ERP, cRM…)
các dịch vụ cNTT về bảo hành, bảo trì, outsourcing, quản trị ủy quyền, cơ sở dữ liệu, managed services…

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁcH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam 
Khách hàng tiêu biểu: Bộ Tài chính và các phân hệ, Sacombank, Agribank, VPBank, VIB, Tập đoàn Bảo Việt, FE
credit, SSI, Hose, Petrolimex, Viettel, Mobifone, canon, Samsung, Toyota, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh
tế quốc dân…
Công tác chăm sóc và khách hàng: hiện nay cMc SI có Trung tâm dịch vụ khách hàng và đội ngũ Telesales tại 2
miền Bắc và Nam với các hoạt động chăm sóc theo nhóm khách hàng 80:20, chăm sóc theo các giai đoạn của quá
trình mua hàng, công tác dữ liệu khách hàng và hệ thống tổng đài 18001070 giải đáp và hỗ trợ 24/7. 

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: cMc SI đã mạnh dạn đầu tư hơn 4 tỷ đồng cho các thiết bị phòng lAB.
Hiện tại phòng lAB tại cMc SI đang được trang bị các thiết bị công nghệ phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và
phát triển như Hội nghị truyền hình, kết nối đa phương tiện… các vấn đề công nghệ thu hút nhiều sự quan tâm
nhất hiện nay như: DR-Dc thế hệ mới, các mô hình Bảo mật vượt ra ngoài những ranh giới truyền thống, core
Banking…Ngoài ra cMc SI còn sử dụng cMIS - hệ thống thông tin quản lý toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh
cũng như các công tác hành chính - nhân sự - mua hàng của doanh nghiệp. Đây là hệ thống cNTT do chính cMc
SI thiết lập và phát triển, vận hành và ứng dụng thành công suốt nhiều năm qua. 
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Trụ sở: Tầng 16, Tòa nhà cMc, Số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Địa chỉ chi nhánh: 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ chí Minh 
Điện thoại: 024 3795 8686   |   Fax: 024 3795 8383
E-mail: info@cmc.com.vn, info@sg.cmc.com.vn   |   Website: www.cmcsi.com.vn/ http://cmcsisg.vn/ 

“Năm 2017 là năm CMC SI giữ vững vị thế Top đầu đơn vị cung cấp dịch vụ tích hợp
hệ thống CNTT, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từ 30 - 40%, doanh thu cán mốc 2.000
tỷ VNĐ. Đây là kết quả của một quá trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng. Đối với
chúng tôi, tìm được đối tác thích hợp có cùng tầm nhìn và sứ mệnh là điều kiện tiên
quyết đem đến thành công cho các bên tham gia cũng như mang đến lợi ích cho khách
hàng. Tiếp tục tăng cường các hoạt động với các công ty thành viên và kế thừa sức
mạnh từ Tập đoàn Công nghệ CMC, chúng tôi cam kết luôn mang đến “Giải pháp tin
cậy, Dịch vụ hoàn hảo, Công nghệ tiên tiến” cho khách hàng. Đồng thời, CMC SI hy
vọng sự thành công của CMC SI sẽ song hành cùng sự thành công của quý khách
hàng. Niềm tin và sự ghi nhận của mỗi đơn vị và cộng động là động lực to lớn giúp
chúng tôi tiếp tục đóng góp những lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho việc phát triển đất
nước Việt Nam chúng ta ngày càng thịnh vượng.”

LIÊN HỆ

Các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: cMc SI xây dựng một hệ thống tích hợp hai yếu tố chất lượng và an
toàn: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2013 nhằm
kiểm soát các khía cạnh hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp. Hiện nay, cMc SI được TUV (cHlB Đức)
chứng nhận về sự phù hợp với các yêu cầu của 2 tiêu chuẩn này trong phạm vi cung cấp sản phẩm cNTT và truyền
thông, dịch vụ tích hợp hệ thống và phát triển phần mềm. 
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Kiểm soát quyền truy cập thông tin trên cMIS; Dữ liệu
được mã hóa cho cả truyền dữ liệu và lưu trữ dữ liệu; Theo dõi version và sự thay đổi của người dùng và người
phát triển phần mềm; Sử dụng ngôn ngữ.net và cơ sở dữ liệu an toàn SQl Microsoft; có phương án sao lưu và
phục hồi hệ thống cSDl; Kiểm tra tính toàn vẹn và chính xác của thông tin và dữ liệu (check sum).

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 475 người   
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (43%); tiếng Nhật (2%); Ngoại ngữ khác (1%)
Độ tuổi trung bình: 33
Các chứng chỉ đào tạo các nhân viên trong công ty đã đạt được: ccIE, ccNP, McSA, McSE, McITP, VcP,
Oracle DBA, PMP…

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-
-

-

-

Ông Tạ Hoàng Linh 
Giám đốc điều hành
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CMC 
“Hướng tới tương lai số”

Ngày thành lập: 01/09/1996
Doanh thu năm 2016: 189 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 26,39%

Tổng số lao động (7.2017): 273 
Thị trường chính: Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, 
Hoa Kỳ, và các thị trường khác…

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
cMcSoft là một trong những doanh nghiệp cNTT hàng đầu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp
phần mềm. Quy trình chất lượng, sản xuất phần mềm tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến nhất cùng quan hệ chiến lược
với các tập đoàn IcT hàng đầu thế giới và đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc đa nghiệp vụ
chuyên ngành, tâm huyết, sáng tạo là cơ sở để cMcSoft cung cấp sản phẩm với giá thành thấp nhất cùng hiệu quả
tối ưu tới khách hàng. Không những được khách hàng tin tưởng; các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của cMcSoft
còn được các hiệp hội, các tổ chức uy tín cùng cộng đồng xã hội đánh giá cao về tính năng, giá trị mang lại cho
khách hàng. Những bằng khen, giải thưởng chính là những ghi nhận mà cộng đồng xã hội đã dành cho cMcSoft
trong suốt thời gian qua.
Tầm nhìn CMCSoft: có 2-3 SP/DV xuất sắc phục vụ cho một số lượng lớn khách hàng Doanh nghiệp. là công ty
có tên trong top 5 doanh nghiệp phần mềm hàng đầu về sản phẩm dịch vụ cung cấp cho nội địa. là công ty có tên
trong top 5 về dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm.
Giá trị cốt lõi: cam kết - Trách nhiệm - Nhiệt huyết - liên tục cải tiến - Phát triển bản thân.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Sản xuất sản phẩm phần mềm và cung cấp giải pháp phần mềm;
Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 
cung cấp các thiết bị phục vụ ngành điện tử, tin học, bưu chính viễn thông;
cung cấp các thiết bị, phần mềm đặc thù và chuyên dụng; 
Gia công và xuất khẩu phần mềm cho nước ngoài;
Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, liên kết xuất bản sách
điện tử, lưu trữ dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu và các hoạt động khác liên quan đến cơ sở dữ liệu; 
Xuất bản phần mềm: thiết kế, cung cấp tài liệu, giúp đỡ cài đặt và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc mua phần mềm.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Nhóm khách hàng cá nhân chiếm 0,03%, nhóm khách hàng thuộc khu vực nhà nước chiếm
83,07%, nhóm khách hàng thuộc khu vực doanh nghiệp chiếm 16,9%.
Khách hàng tiêu biểu: cục Đường thủy nội địa Việt Nam, công ty cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không Việt
Nam, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, công ty TNHH Môi giới
Bảo hiểm Toyota Tsusho Việt Nam (TTIBV).
Công tác chăm sóc và khách hàng: Tại cMcSoft, mỗi sản phẩm, dịch vụ đều có bộ phận chăm sóc khách hàng,
chăm sóc theo hai hình thức chính là chủ động và bị động thông qua các kênh sau: Tư vấn, hỗ trợ qua tổng đài điện
thoại; Hỗ trợ trực tuyến qua email, skype, YM, teamviewer...; Trả lời giải đáp trên hệ thống câu hỏi Q&A; Hướng
dẫn bằng video clip. 

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ: 
•   Ngôn ngữ lập trình: Java, JSP, Servlet, Struts, JSF, c#, VB.NET, ASP.NET, ASP, c/c++, Visual Basic,

JavaScript, Pl/SQl, Oracle, XMl, Python.

-

-
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Trụ sở: Tầng 14, Tòa nhà cMc, Số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3943 9066   |   Fax: 024 3943 9067
chi nhánh: Tầng 2, Tòa nhà Rạng Đông, 81 Đường cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q.2, Tp. Hồ chí Minh
E-mail: cMcSOFTinfo@cmc.com.vn   |   Website: www.cMcSOFT.com

“Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng các sản phẩm, các giải pháp phần mềm
xuất sắc cho các doanh nghiệp và các tổ chức. CMC Soft chính là môi trường
tốt nhất cho nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển, tạo ra các lợi ích hấp
dẫn cho Nhà đầu tư và cán bộ nhân viên.”

LIÊN HỆ

Hệ điều hành: Microsoft Windows NT/2K/2003,
linux, FreeBSD, UNIX; cơ sở dữ liệu: Oracle,
SQl Server, DB2, MySQl, PostgreSQl; 
công nghệ: Microsoft .NET J2EE, EJB, JMS, JNDI
XMl/XSl, XSlT SAX, SOAP, Web Services
WMl, WMlT RMI / cORBA cOM/DcOM,
ActiveX, MTS MSMQ ODBc, DAO, OlE DB
Win32 API WMl, WMlT, crystal Reports MAPI,
TAPI, SAPI TcP/IP, sockets Embedded SQl WAP,
Bluetooth, GPRS BizTalk OpenROAD; 
Giao thức mạng: SNMP, TcP/IP, NAT, IP Sec,
VPN.

Nghiên cứu và phát triển (R&D) 
Năm 2014: Nghiên cứu các công nghệ di động và
ứng dụng vào các giải pháp phần mềm đã triển khai cho mảng khách hàng: doanh nghiệp, tổ chức đơn vị nhà
nước (Tổng cục Hải quan, Tổng cục thuế….)
Năm 2015: Tập trung nghiên cứu về các công nghệ liên quan đến hệ thống xử lý dữ liệu lớn, giải quyết các bài
toán phát sinh nguồn dữ liệu lớn tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các Tổng công ty.
Năm 2016: Nghiên cứu công nghệ liên quan cho hoạt động kê khai bảo hiểm xã hội điện tử từ đó phát triển phần
mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử cMc iVan. cMc SOFT trở thành nhà phân phối chính thức của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam.

Quản lý chất lượng: chứng chỉ chất lượng: ISO 9001-2008; ISO 27001(ISMS); cMMi 3. 
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: chứng chỉ Hệ thống quản lý bảo mật thông tin: ISO
27001:2013.

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 273 người bao gồm: Thạc sĩ (2,75%); cử nhân và Kỹ sư (90,2%); Tốt nghiệp THPT (100%)
Độ tuổi trung bình: 31
Các chứng chỉ đào tạo nhân viên trong công ty đã đạt được: IBM: cognos, Database, Draft, InfoShere, Filenet...;
SAP B1: SAP certified Application Associate - SAP Business One Release 9.2 (Năm 2017); Quản trị dự án;
Microsoft: Sharepoint; Oracle...

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-

Ông Nguyễn Kim Cương
Tổng Giám đốc
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-
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN
“Biến cái KHÔNG ngày hôm qua thành cái CÓ ngày
hôm nay và sự HOÀN THIỆN của ngày mai” 

Ngày thành lập: 20/11/2001
Doanh thu năm 2016: 1.708 tỷ VNĐ

Tổng số lao động (7.2017): 458 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp: Trở thành công ty công nghệ sáng tạo hàng đầu Việt Nam, hợp tác chặt
chẽ với các tập đoàn viễn thông và cNTT đa quốc gia giúp các nhà khai thác viễn thông xây dựng được hạ tầng
mạng và dịch vụ chất lượng cao.
Các giải thưởng và danh hiệu đã đạt được:

cTIN Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc 2014
cTIN Top 50 Doanh nghiệp Thành tựu xuất sắc 2014
chứng nhận 30 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2014 do VINASA trao tặng
chứng nhận 40 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2015 do VINASA trao tặng

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Sản phẩm phần mềm:

Hệ thống quản lý tài nguyên thông minh iRS; cổng thông tin điện tử; Hệ thống báo cáo nhanh;
Hệ thống BSS cho doanh nghiệp viễn thông; Hệ thống OSS cho doanh nghiệp viễn thông;
Hệ thống quản lý bưu phẩm ghi số; Hệ thống quản lý khai thác bưu cục ngoại dịch;
Hệ thống quản lý thông tin điều hành - AIS;
Registered Mail System.

Dịch vụ :
cho thuê cơ sở hạ tầng, trang thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;
cung cấp dịch vụ tư vấn trong ngành viễn thông, công nghệ thông tin;
Quản trị dịch vụ.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Khách hàng tiêu biểu:

Thị trường chính: các cơ quan chính quyền địa phương và trung ương, các Bộ, y tế và giáo dục, tổ chức, doanh
nghiệp nhà nước;
Khách hàng trong lĩnh vực cNTT và viễn thông: VNPT corporation, Mobifone, Viettel, Vienamobile, VNPT
các tỉnh thành phố, VNPOST, VNPT-VinaPhone, VNPT-Truyền thông, VNPT-Net ...
Khách hàng là các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ bao gồm: Huawei, NSN, Ericsson, ZTE...

Chăm sóc khách hàng: chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng của cTIN được hỗ
trợ theo quy trình chuẩn.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ nổi trội:

công nghệ về Business Intelligence; công nghệ lotus Notes, lotus Domino; công nghệ Tự động hóa Quầy giao
dịch; công nghệ Messaging; công nghệ Text-To-Speech (TTS); công nghệ Portal;
các giải pháp, thiết bị và tối ưu mạng 2G, 3G, 4G cho các nhà khai thác mạng di động;
Giải pháp và thiết bị cho mạng Ethernet Metro; Giải pháp và thiết bị máy chủ, lưu trữ và các ứng dụng, máy chủ
và ứng dụng; Giải pháp và xây dựng cơ sở hạ tầng cho trung tâm dữ liệu;

-
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Trụ sở: Ngõ 158/2 Phường Quỳnh lôi, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3863 4597   |   Fax: 024 3863 2061   |   E-mail: info@ctin.vn   |   Website: www.ctin.vn
chi nhánh tại Miền Nam: 435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3811 9191   |   Fax: 028 3811 9595   |   Email:hcm@ctin.vn
chi nhánh tại Đà Nẵng: Số 02 đường Thanh Hải, Phường Thanh Bình, Quận Hải châu
Điện thoại: 0236 383 3222  |   Fax: 0236 365 6946   |   Email:danang@ctin.vn

“Trở thành Công ty công nghệ sáng tạo hàng đầu Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các
Tập đoàn viễn thông và CNTT đa quốc gia giúp các nhà khai thác viễn thông xây dựng
được hạ tầng mạng và dịch vụ chất lượng cao.
Cùng sát cánh với các nhà khai thác bưu chính, viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng và
các công ty sản xuất đầu cuối nhằm nghiên cứu, thiết kế và tổ chức kinh doanh các gói
sản phẩm đi kèm dịch vụ hữu ích, linh hoạt và thân thiện nhất cho mọi tổ chức, doanh
nghiệp và người dân.”

LIÊN HỆ

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 458 bao gồm: Thạc sĩ (32); cử nhân và Kỹ sư (277); Tốt nghiệp THPT (149)
Trình độ ngoại ngữ: Trên 90% cBNV có thể sử dụng tiêńg Anh trong công viêc̣
Độ tuổi trung bình: 33

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-

Nghiên cứu phát triển: Hàng năm, cTIN dành 1% đến 5% doanh thu cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ,
giải pháp và dịch vụ.
Quản lý chất lượng: cTIN tuân thủ các quy trình và quản lý theo mô hình quản lý chất lượng cMMi và ISO
9001:2008; Quản trị dự án (PMP); McP, OOAD, ISTQB ... Ngoài ra, cTIN thường xuyên đào tạo để nâng cao
chất lượng đội ngũ nhân viên để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Cam kết của công ty về chất lượng: cTIN cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ dựa trên các yêu cầu
hệ thống quản lý chất lượng của các đối tác và khách hàng.

-

-

-

Ông Nguyễn Trí Dũng
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng

Giám đốc 
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DMSPRO
“Your Distribution Management Solutions”

Ngày thành lập: 06/06/2012
Doanh thu năm 2016: 24 tỷ đồng

Tổng số lao động (7.2017): 87 người
Thị trường chính: Việt Nam và các nước Đông 
Nam Á

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
DMSpro là nhà tiên phong giới thiệu giải pháp quản lý phân phối & bán hàng DMS (Distribution Management
System) trên nền tảng điện toán đám mây tại Việt Nam. DMSpro được công nhận là đối tác Vàng của Acumatica,
đồng thời là đối tác OEM duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn SAP trong mảng giải pháp DMS
tích hợp vào SAP Business One.
Sở hữu đội ngũ chuyên gia hơn 15 năm kinh nghiệm triển khai DMS ở Việt Nam và Đông Nam Á, DMSpro đã
nhận được sự tín nhiệm của nhiều công ty lớn, đa quốc gia như Samsung, P&G, ScG, Tân Hiệp Phát, URc, TH
True Milk, Beiersdorf, Dược phẩm Nhất Nhất…. Bên cạnh Việt Nam, DMSpro còn ghi dấu ấn ở các thị trường
khác bao gồm Myanmar, Philippines, Indonesia và campuchia. Mục tiêu của DMSpro là trở thành Top 3 Nhà
cung cấp giải pháp DMS trên điện toán đám mây tại châu Á.
Một số thành tích tiêu biểu: Danh hiệu Sao Khuê 2017, Giải Đối tác OEM năm 2016 - Khu vực châu Á từ SAP,
50 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2016, 03 Danh hiệu Sao Khuê năm 2015, Giải Đối tác của năm 2015
từ Acumatica, Đơn vị xuất sắc đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội 2015, Giải Người tiên phong 2014
và Giải Thành tựu nổi bật 2013 từ Acumatica.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
SFA - Tự động hóa bán hàng;
eRoute - Quản lý tuyến bán hàng trên bản đồ số;
Visibility - Quản lý trực quan bằng hình ảnh;
VMI - Quản lý kho hàng;
ecalendar - Quản lý lịch làm việc;
Phân tích kinh doanh (BI) và báo cáo tích hợp.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Khách hàng tiêu biểu: Samsung, Procter & Gamble (P&G), ScG, Tân Hiệp Phát, URc, TH True Milk, Beiersdorf,
Dược phẩm Nhất Nhất…
Công tác chăm sóc khách hàng: 3 trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/24 toàn quốc (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HcM)
Đánh giá của khách hàng tiêu biểu:
"DMSpro hỗ trợ THP triển khai DMS đến hơn 200 nhà phân phối và 1600 đại diện kinh doanh chỉ trong 4 tháng.
Tôi tin rằng DMSpro là đơn vị cung cấp giải pháp DMS đầu tiên tại Việt Nam đạt được thành công này."
Ông Trần Quí Thanh | chủ tịch kiêm TGĐ, Tân Hiệp Phát Group
“Giải pháp S.DMS (Powered by SAP B1) do DMSpro triển khai giúp Đắc Hưng loại bỏ thao tác bán hàng thủ công,
tính khuyến mãi chính xác và kiểm soát toàn bộ hoạt động trong kênh phân phối.”
Bà Trần Thị Hồng Trang | cEO Đắc Hưng, NPP độc quyền của P&G ở Tây Nguyên & Ninh Thuận

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: DMSpro sử dụng công nghệ chuẩn của Microsoft & SAP (HANA) trong
việc phát triển các ứng dụng cho phần cloud DMS, và sử dụng công nghệ chuẩn của Google + Apple để phát triển
các ứng dụng Mobility.
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Trụ sở: B6 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3547 0606   |   Fax: 028 3547 0260 
E-mail: info@dmspro.vn   |   Website: www.dmspro.vn

“Với tinh thần "Không gì là không thể", chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng
Doanh nghiệp chinh phục thị trường và từng bước viết nên câu chuyện thành công một
cách bền vững. Đồng thời, DMSpro cam kết đem lại một "Dịch Vụ Chuẩn Mực", luôn
đáp ứng vượt mong đợi nhu cầu của khách hàng.”

LIÊN HỆ

Nghiên cứu và phát triển (R&D): DMSpro đầu tư khoảng 7-10% doanh số hàng năm cho R&D. Một số thành quả
nổi bật: Phát triển DMS trên nền tảng SAP B1 và triển khai thành công cho các khách hàng lớn; Khả năng tích
hợp tự động với các hệ thống khác cao và ổn định; Engine tính khuyến mãi độc lập có thể sử dụng được ở nhiều
hệ thống khác nhau.
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Thông tin của công ty và cơ sở dữ liệu của khách hàng
luôn được bảo mật ở mức độ cao về mặt hệ thống, cùng các cam kết cao của các thành viên ban dự án khi triển
khai dự án cho khách hàng.
Quy trình quản lý chất lượng: DMSpro thiết lập quy trình quản lý chất lượng (từ phân tích yêu cầu, phạm vi & kế
hoạch dự án đến phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm) và quy trình quản lý lỗi (từ ghi nhận thông tin lỗi/sự
cố đến báo cáo đánh giá & phân tích lỗi). Điều này đảm bảo DMSpro luôn cung cấp giải pháp chuẩn mực, đạt tiêu
chuẩn quốc tế với chi phí phù hợp cho từng quốc gia.

NGUỒN NHÂN LỰC 
Đội ngũ nhân sự tâm huyết và giàu kinh nghiệm của DMSpro cùng hướng đến mục tiêu chung là phát triển và cung
cấp giải pháp DMS chất lượng cao nhất cho Khách hàng. Số lượng: 87 bao gồm 2 Thạc sĩ + 85 cử nhân và Kỹ sư
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (94%)
Độ tuổi trung bình: 29

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

Ông Phạm Ngọc Ấn
Chủ tịch HĐQT
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
(ELCOM CORP.)
“Tiên phong sáng tạo”

Ngày thành lập: 15/12/1995
Doanh thu năm 2016: 1.302 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 79,95%

Tổng số lao động (7.2017): 400 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ Điện tử Viễn thông (ElcOM) là một trong những công ty công
nghệ hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm phần mềm và tích hợp hệ thống cho các nhà cung cấp
dịch vụ mạng, các giải pháp chìa khóa trao tay và các dịch vụ kĩ thuật cho ngành Viễn thông, An ninh quốc phòng,
Giao thông vận tải, chính phủ, Nông nghiệp công nghệ cao... đồng thời là đơn vị phân phối, là cầu nối hoàn hảo
cho các đối tác toàn cầu muốn kết nối với thị trường Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành,
ElcOM tự hào là chuyên gia số 1 trong các mảng thị trường chuyên biệt mà mình lựa chọn tham gia.
Nằm trong số các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam (theo báo cáo của Vietnam Report 500), ElcOM
tự hào luôn đứng trong Top dẫn đầu Việt Nam về lĩnh vực Phần mềm, Tích hợp hệ thống và công nghệ thông tin.
Tầm nhìn
ElcOM định hướng trở thành “mái nhà công nghệ” lớn và uy tín hàng đầu cả nước, là cầu nối những sáng tạo,
đam mê để cùng chung tay xây dựng và kiến tạo các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ chất lượng cao phục
vụ hữu ích cho con người, cộng đồng.
Sứ mệnh
Sứ mệnh của ElcOM là tạo ra những giải pháp hữu ích, tối ưu nhất cho cuộc sống, cộng đồng và con người, đưa
Việt Nam trở thành quốc gia có thứ hạng cao trên bản đồ cNTT thế giới.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
cung cấp các dịch vụ triển khai, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật
Tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ
Hoạt động thương mại và phân phối sản phẩm, dịch vụ
Hoạt động đầu tư công nghệ cao

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG
Thị trường chính: Viễn thông, Giao thông Vận tải, An ninh Quốc phòng, Nông nghiệp công nghệ cao…
Khách hàng và đối tác tiêu biểu: MobiFone, Vinaphone, VNPT, Viettel, EVN, ciena, SSI…

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
Các công nghệ là thế mạnh của công ty: Hệ thống quan trắc phương tiện trên biển (An ninh Quốc phòng); Hệ
thống quản lý Giao thông hàng hải VTS, Hệ thống thu phí đường bộ ESMART (Giao thông Vận tải); Hệ thống
truyền hình hội nghị đa điểm, Hệ thống truyền hình thực tế ảo, công nghệ truyền hình tương tác eHotel… 
Quản lý chất lượng trong công ty/các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: 

chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013 (Tổ chức chứng nhận: DAS
việt Nam).
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Trụ sở: Tòa nhà ElcOM, Phố Duy Tân, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 38 359 359   |   Fax: 024 38 355 884
Website: www.elcom.com.vn   |   E-mail: pr@elcom.com.vn; info@elcom.com.vn 
chi nhánh Tp. Hồ chí Minh: Số 162/12 đường Bình lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 028 3553 4980/81   |   Fax: 028 3553 4970

“Qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, chúng tôi đã và đang thực hiện rất tốt sứ
mệnh của mình: kết nối những thông tin thiết yếu của cuộc sống, xóa bỏ khoảng cách
vùng miền và những rào cản về mặt công nghệ để mang lại giá trị lớn lao cho cuộc
sống. Chúng tôi kỳ vọng trong một tương lai không xa, ELCOM sẽ trở thành “mái nhà
công nghệ” lớn nhất và uy tín hàng đầu cả nước, là nơi tất cả chúng ta chung tay xây
dựng và kiến tạo các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ chất lượng cao phục vụ
cuộc sống.”Љ

LIÊN HỆ

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 400 người chủ yếu ở bậc Thạc sĩ, cử nhân 
Trình độ ngoại ngữ: 74% nhân viên có thể sử dụng Tiếng Anh trong công việc, 12% nhân viên có thể sử dụng cả
ngoại ngữ khác
Độ tuổi trung bình: 32

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-

-

Ông Phan Chiến Thắng
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm thành lập: 10/10/1981
Doanh thu năm 2016: 62 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 17%

Tổng số lao động (7.2017): 359 người
Thị trường: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty Viễn thông Điện lực và công nghệ thông tin (EVNIcT) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN), hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa với mục tiêu đến năm
2025 sẽ giúp EVN làm chủ được công nghệ và tự xây dựng được một số sản phẩm cốt lõi về công nghệ thông tin,
Viễn thông dùng riêng và Tự động hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.
EVNIcT trong quá trình hoạt động đã đạt được những giải thưởng và danh hiệu tiêu biểu như: Giải thưởng và Danh
hiệu Sao Khuê (các năm 2006, 2007, 2008, 2011, 2014 và 2015) cho các sản phẩm phần mềm do công ty xây
dựng; Huân chương lao động hạng 3 do chủ tịch nước trao tặng (năm 2007); Bằng khen của Bộ công thương (năm
2014) và các Bằng khen do Tập đoàn Điện lực Việt Nam dành tặng cho những cống hiến của công ty trong quá
trình hoạt động từ năm 1981 đến nay.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Dịch vụ về công nghệ thông tin: phần mềm ERP (Enterprise Resources Planning), hệ thống HRMS (Human
Resourse Management System), hệ thống E-OFFIcE, cMIS (customer Management Information System), PMIS
(Power Network Management Information System), Hệ thống cổng thông tin điện tử quản trị doanh nghiệp (EVN
Portal)
Tự động hóa: hệ thống EVN ScADA - Phần mềm điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu tại các trạm điện và
nhà máy điện 
Viễn thông nội bộ: cung cấp các dịch vụ về phát triển, xây dựng, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống viễn
thông dùng riêng.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: các đơn vị trong ngành Điện lực
Khách hàng tiêu biểu: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đơn vị trực thuộc; các tổng công ty và các công ty con.
Công tác chăm sóc và khách hàng: chăm sóc qua hình thức liên lạc, tổ chức khảo sát thăm dò ý kiến, tặng quà cho
khách hàng thân thiết. Mức độ hài lòng của khách hàng đạt 100%.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: 

cơ sở dữ liệu: Oracle, SQl Server, MySQl; MongoDB 
Nền tảng công nghệ: .NET, Java, PHP
Ngôn ngữ lập trình: .Net (c#, VB.Net, ASP.Net), Java, PHP, AngularJS; iOS Objective c; JDK For Android
Studio; Xamarin…
Framework: AngularJS, ASP.Net MVc; Microsoft Portal Sharepoint 2010/2016; Bootstrap
Web server/Application Server: IIS của Microsoft (tích hợp trong hệ điều hành), JBoss, GlassFish, Apache,
Tomcat
công cụ phát triển: Visual Studio 2013/2015, NetBeans, Eclipse, Android Studio
công cụ quản lý cấu hình: SVN (SubVersion - VisualSVN), cVS, VSS; TFS (Microsoft Team Foundation
Server)….
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Trụ sở: Số 11 cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 2 222 5210   |   Fax:  024 2 222 5211   |   Website: www.evnit.vn 

“Trong quá trình 36 năm phát triển, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông
tin đã và đang nỗ lực xây dựng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để mang lại lợi ích tối
đa cho khách hàng. Chúng tôi cũng mong muốn được mở rộng quan hệ hợp tác với các
đơn vị hoạt động trong ngành viễn thông và công nghệ thông tin trong nước và quốc tế
để không ngừng học hỏi kinh nghiệm và cập nhật các kỹ thuật tiên tiến nhất.”

LIÊN HỆ

Ông Phạm Dương Minh
Giám đốc

Chứng chỉ chất lượng: ISO/IEc 27001:2013 
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho
khách hàng: chính sách và Quy định áp dụng
áp dụng Hệ thống Quản lý an toàn thông tin
ISO/IEc 27001:2013 và các chính sách, quy
định, quy chế và hướng dẫn quản lý, an toàn bắt
buộc khác theo quy định của EVN.
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý
chất lượng: Áp dụng các quy trình về sản xuất
và dịch vụ phần mềm, vận hành viễn thông dùng
riêng và công nghệ thông tin theo quy định nội
bộ và của EVN; Trong đó có hệ thống quy trình
quản lý chất lượng đối với sản phẩm và dịch vụ.
Hiện nay, công ty đang xây dựng, triển khai áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng phần mềm
theo mô hình, tiêu chuẩn quốc tế cMMI level 3

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 359 người bao gồm: Thạc sĩ (78); cử nhân và Kỹ sư (258); cao đẳng (8); Trung cấp (3); Sơ cấp (10);
chưa qua đào tạo (2)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (145); tiếng Nhật (...); Ngoại ngữ khác (...)
Độ tuổi trung bình: 35
Các chứng chỉ đào tạo các nhân viên trong công ty đã đạt được:

Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân sự làm việc tại khối back- office: Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu,
Quản lý nhân sự, quản lý dự án, Quản lý đầu tư xây dựng, chính sách tiền lương, BHXH, Pháp chế, Ngoại ngữ,
Hành chính văn phòng…
Đào tạo về cNTT cho nhân sự làm việc tại khối xây dựng và phát triển phần mềm: Quản trị cSDl, lập trình,
Dot.net, Java, lập trình di động đa nền tảng, IOS, Android, McSA, ccNA, ccNP, Bảo mật hệ thống thông tin,
Phân tích thiết kế phần mềm, cEH - V8&V9…
Đào tạo về Tự động hóa: RTU - Gateway, Wonderware, Survalent, Quy trình quản lý vận hành nhà máy Điện
(Thủy - Nhiệt)…
Đào tạo về Viễn thông: Quy trình điều độ hệ thống Điện quốc gia, ccNA, RTU - Gateway, ScADA, luật Viễn
thông - luật Điện lực…

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM 
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST)
“Nhanh hơn, thông minh hơn”

Năm thành lập: 18/06/1997
Doanh thu năm 2016: 129 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 17%

Tổng số lao động (7.2017): 426 người
Thị trường: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên
nền tảng cNTT.
Sứ mệnh: 

Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm, giúp các doanh nghiệp tác nghiệp nhanh hơn, quản trị tốt hơn nhằm
tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.
Đóng góp cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

Tầm nhìn: FAST là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp tin cậy giải pháp quản trị hoạt động SXKD
trên nền tảng cNTT, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát
triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc.
Danh hiệu và Giải thưởng: 09 lần đạt Danh hiệu Sao Khuê, 02 giải BIT cup, Top 5 Đơn vị phần mềm, Giải thưởng
nhân tài Đất Việt và hơn 18 huy chương, bằng khen khác.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Các sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn: Fast Business Online (Giải pháp ERP trên nền tảng web);
Fast Business (Giải pháp ERP trên nền windows); Fast Financial (Phần mềm quản trị tài chính kế toán cho doanh
nghiệp vừa và lớn); Fast cRM Online (Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng); Fast HRM Online  (Phần mềm quản
lý nhân sự - chấm công - tính lương); Fast DMS Online (Phần mềm quản lý phân phối)
Các sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ: Fast Accounting (Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp
vừa và nhỏ); Fast Accounting Online (Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)
Sản phẩm tài trợ cho giáo dục: Fast Accounting Online for Education (Phần mềm dành cho đào tạo môn kế toán
máy cho sinh viên)
Dịch vụ: Tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng cNTT; Đào
tạo sử dụng phần mềm kế toán cho sinh viên các trường, các cá nhân.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Số lượng khách hàng: Hơn 15.300 khách hàng
Thị trường chính: Việt Nam
Khách hàng tiêu biểu: công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott); công ty cP tập đoàn lộc Trời; công ty cP
dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NAScO); công ty công nghiệp Hóa chất mỏ cẩm Phả; công ty DV Hàng
không sân bay Đà Nẵng (MAScO)…
Công tác chăm sóc và khách hàng: 

Khách hàng được dùng thử trước khi quyết định mua.
Đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho người dùng trước khi khách hàng nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Hỗ trợ trực tuyến sử dụng thông qua: chat trực tuyến (Skype, Team viewer), diễn đàn chăm sóc khách hàng.
Tư vấn, đào tạo và hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại văn phòng khách hàng khi có yêu cầu.
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Văn phòng Hà Nội: Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà cT1B, khu VOV, Mễ Trì, Quận Nam Từ liêm 
Điện thoại: 024 3771 5590   |   Fax: 024 3771 5591
Văn phòng Đà Nẵng: Địa chỉ: 39-41 Quang Trung, Quận Hải châu
Ðiện thoại: 0236 381 0532   |   Fax: 0236 381 2692
Văn phòng Tp. Hồ chí Minh: Địa chỉ: lầu 9, khu B, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P.2, Quận Tân Bình
Ðiện thoại: 028 7108 8788   |   Fax: 028 3848 6425   |   E-mail: info@fast.com.vn   |   Website: www.fast.com.vn 

“FAST mong muốn và cam kết cung cấp phần mềm giúp doanh nghiệp tác nghiệp
nhanh hơn và quản trị tốt hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.”

LIÊN HỆ

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
Microsoft .Net framework, MS SQl; Web-based, Windows-based.
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp:

Phát triển Framework riêng dựa trên nền tảng .NET Framework (ASP.NET)
lập trình ứng dụng trên thiết bị di động thông minh chạy hệ điều hành Android
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQl Server

Nghiên cứu và phát triển (R&D):
Hoàn thiện sản phẩm ERP trên nền web, sẵn sàng cho điện toán đám mây
Nghiên cứu chỉnh sửa để tích hợp hệ thống lên Microsoft Azure
Kết nối với ngân hàng để xử lý giao dịch
Kết nối với VNPT để phát hành hóa đơn điện tử từ phần mềm FAST
Phát triển sản phẩm Fast Accounting Online chạy trên hạ tầng điện toán đám mây cung cấp cho khách hàng sử dụng,
và tài trợ cho các trường Đại Học, cao Đẳng, trung tâm đào tạo kế toán trên cả nước để đào tạo cho học sinh, sinh
viên: Hơn 1.200 khách hàng và hơn 60 trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán đang sử dụng
Nghiên cứu phát triển hoàn thiện sản phẩm mới Fast cRM Online, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
Nghiên cứu phát triển hoàn thiện sản phẩm mới Fast DMS Online, phần mềm quản lý hệ thống phân phối

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 426 bao gồm: Tiến sĩ (1); Thạc sĩ (4); cử nhân và Kỹ sư (388); Trung cấp (9); Khác: 24
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (40); tiếng Nhật (0); Ngoại ngữ khác (0)
Độ tuổi trung bình: 29 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
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Ông Phan Quốc Khánh
Giám đốc
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 

Ngày thành lập: 31/12/1994
Doanh thu năm 2016: 4.924 tỷ đồng
Tổng số lao động (7.2017): 2.800 người

Thị trường chính: Việt Nam, Bangladesh, lào,
campuchia, Myanmar…

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Với hiểu biết chuyên sâu về công nghệ cùng 23 năm kinh nghiệm trong ngành, FPT IS là nhà thầu có năng lực
cung cấp các giải pháp tổng thể gồm các sản phẩm phần cứng, phần mềm, giải pháp chuyên ngành, giải pháp ERP,
dịch vụ IT và tích hợp hệ thống để phục vụ các lĩnh vực xương sống của nền kinh tế Việt Nam, gồm: Khối chính
phủ, Tài chính công, Ngân hàng - Tài chính, Giao thông vận tải, Viễn thông, Y tế và Điện, Nước, Gas. 
Sứ mệnh của chúng tôi chính là mong muốn trở thành công ty cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ công
nghệ thông tin toàn cầu, luôn luôn sáng tạo các giá trị vì khách hàng, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho toàn thể
các thành viên, đóng góp cho cộng đồng.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
cung cấp các giải pháp chuyên ngành cho các lĩnh vực: chính phủ, Tài chính công, Ngân hàng - Tài chính, Giao
thông Vận tải, Viễn thông, Y tế và Điện, Nước, Gas.
cung cấp các giải pháp ERP đặc thù cho từng ngành kinh tế
cung cấp các dịch vụ tích hợp hệ thống và các dịch vụ công nghệ thông tin 

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam, lào, campuchia, Myanmar, Bangladesh… 
Một số dự án tiêu biểu:

Dự án Ứng dụng cNTT Quản lý Thuế thu nhập cá nhân cho Tổng cục Thuế Việt Nam
Dự án Ứng dụng cNTT Quản lý Ngân sách và Kho bạc cho Bộ Tài chính Việt Nam
Dự án Ứng dụng cNTT Quản lý Ngân sách và Kho bạc cho Bộ Tài chính campuchia
Dự án Xây dựng hệ thống ERP cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex
Dự án Xây dựng chính quyền Điện tử cho tỉnh Quảng Ninh
Hệ thống Thuế thu nhập tích hợp cho cơ quan Thuế Bangladesh (BITAX)
Xây dựng Hệ thống ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống (SG3.1) cho Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam (Một cấu phần của Dự án đầu tư “Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng”- FSMIS)
Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện FPT.eHospital cho Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
Hệ thống bán vé điện tử cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Xác định chuyển đổi số là xu hướng công nghệ của thế giới, đội ngũ
chuyên gia của FPT IS đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp phục vụ cho chuyển đổi số, đem lại những thành
phố thông minh hơn như giải pháp chính phủ số, giải pháp giao thông thông minh, y tế thông minh, lưới điện
thông minh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kịp thời ứng dụng các công nghệ di động, phân tích dữ liệu lớn, công
nghệ điện toán đám mây vào danh mục các sản phẩm và giải pháp của công ty. 
Quản lý chất lượng trong công ty/các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được:

Quản lý chất lượng ISO 9001:2008-Viện Tiêu chuẩn Anh BSI
Quy trình sản xuất phần mềm cMMi  Mức 3 - EccI Việt Nam
Bảo mật thông tin ISO 27001- TUV NORD
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Hãng Số lượng Chứng chỉ tiêu biểu 
Cisco 350+ CCIE, CCDP, CCNP, CCSP, CCIP … 
IBM 150+ pSeries, High end disk-tape, Websphere, MQ, MB, AIX, DB2, Cognos … 

Microsoft 300+ MCSE, MCSA, MCITP, MCSD, MCDBA … 
Oracle      150+ OCP 11g, Oracle Exadata, OCP Java Programmer … 

HP 80+ HP-UX, HP Storage works, NNM … 
SAP 100+ SAP Netweaver, SAP BusinessObject 4.0 Business Intelligence (BI) … 

Juniper 80+ JNCIE-ENT, JNCIP, JNCIS, JNCIA, JNCSP … 
Checkpoint  CCSE Plus, CCSA Plus, CCSE, CCSA… 

PMI  PMP 
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Trụ sở: Tầng 22 Keangnam landmark 72, E6 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3562 6000/7300 7373   |   Fax: 024 3562 4850
E-mail: contact@fis.com.vn   |   Website: www.fpt-is.com 

“FPT IS mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng các khách hàng trong quá trình
chuyển đổi số, đưa Việt Nam tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.”

LIÊN HỆ

Ông Phạm Minh Tuấn
Tổng Giám đốc

NGUỒN NHÂN LỰC 
Trong gần 3.000 nhân viên của FPT IS có trên 2.500 kỹ sư trình độ cao, am hiểu nghiệp vụ khách hàng và chuyên
sâu trong từng ngành kinh tế. các chuyên gia của chúng tôi sở hữu kỹ năng toàn diện và sự thông thạo nhiều ngôn
ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp.
Năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công nhận với hơn 2.000 chứng chỉ công nghệ quốc tế được cấp bởi các
nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ dẫn đầu thế giới. 

-

-
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI
“Sáng tạo – Chuyên nghiệp”

Ngày thành lập: 06/11/2007
Doanh thu năm 2016: 186 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 79%

Tổng số lao động (7.2017): 334 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Thông tin về hoạt động: cung cấp giải pháp số hóa tài liệu tổng thể bao gồm từ thiết bị phần cứng đến phần mềm,
cũng như giải pháp, dịch vụ triển khai đi kèm. chúng tôi là nhà phân phối độc quyền và chính thức của các thương
hiệu máy scan hàng đầu trên thế giới.
Thành tựu và giải thưởng: 

2011: Đạt danh hiệu: “Doanh Nghiệp Kinh Doanh - Xuất Khẩu Xuất Sắc 2010” 
2015: Đạt danh hiệu: “Doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội Vàng 2015”
2015: Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2015
2016: chứng nhận 50 DN cNTT hàng đầu Việt Nam năm 2016
2016: chủ tịch HĐQT đạt danh hiệu “lãnh đạo cNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2016”
2016, 2017: Hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro đạt Danh hiệu Sao Khuê 

Sứ mệnh: Trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhằm
mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và đối tác
Tầm nhìn: Top 10 Đông Nam Á về giải pháp số hóa tài liệu

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
cung cấp các giải pháp số hóa tài liệu, dịch vụ số hóa tài liệu, nhập và chuyển đổi dữ liệu
Nghiên cứu và phát triển phần mềm quản trị tài liệu, cổng thông tin điện tử, các phần mềm nghiệp vụ cho khối cơ
quan nhà nước
Tư vấn triển khai dự án tích hợp hệ thống và các dịch vụ công nghệ thông tin
Nhập khẩu và phân phối máy scan chuyên dụng 

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam và hướng đến các thị trường tại Đông Dương và Nhật Bản
Khách hàng tiêu biểu: công ty TNHH MTV 129 - Ban cơ yếu chính phủ; Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố
Hà Nội; BQl Dự án Vlap - Bộ Tài nguyên Môi trường; cục cNTT Bộ Quốc phòng; Mobiphone; Vietel; DB
Schenker; Bảo hiểm AIA; Ngân hàng Agribank…
Chăm sóc khách hàng: FSI có bộ phận chăm sóc khách hàng (4 nhân viên) và quy trình chăm sóc khách hàng
chuyên nghiệp đảm bảo khách hàng được hỗ trợ tối đa khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mang lại sự hài lòng cao
nhất. (>98% khách hàng hài lòng với dịch vụ chăm sóc của FSI)

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp:

Programming language: ASP.NET, JAVA, PHP, PERl, c, c++, c#, 
OS: Windows, linux, centos, Android, IOS, 
Database: MS-SQl, Oracle, PostgreSQl, My-SQl.
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Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà cTM complex, 139 cầu Giấy, Quan Hoa, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3 7675 677   |   Fax: 024 3 7675 718
E-mail: support@fsivietnam.com.vn   |   thuydtt@fsivietnam.com.vn    |   Website: www.fsivietnam.com.vn
chi nhánh tại Tp. Hồ chí Minh: Tầng trệt tòa nhà Hoàng Việt, số 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

“Hết lòng vì thành công và sự hài lòng của khách hàng, cùng với đội ngũ nhân sự xuất
sắc, quy trình làm việc chuyên nghiệp, các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm
ngặt và năng lực nghiên cứu phát triển vượt trội, FSI đang ngày đêm không ngừng đổi
mới hoàn thiện hướng đến mục tiêu: “Xây dựng FSI trở thành đơn vị top 10 Đông
Nam Á về dịch vụ số hóa tài liệu.
FSI rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!”

LIÊN HỆ

Các công nghệ là thế mạnh của công ty: công nghệ nhận dạng ký tự quang học và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bóc
tách thông tin tự động IONE bao gồm: công nghệ nhận dạng ký tự quang học OcR, công nghệ nhận dạng đánh
dấu OMR, công nghệ nhận dạng chữ viết tay IcR.
Nghiên cứu và phát triển: Đầu tư cho hoạt động R&D: 2014 (2,2%), 2015 (2,4%), 2016 (2,175%) trên tổng
doanh thu.
Thành tích: Phần mềm quản trị tài liệu Docpro do FSI nghiên cứu đạt Sao Khuê 2016, 2017 nghiên cứu và triển
khai thành công các công nghệ thế mạnh: OcR, IcR, OMR
Quản lý chất lượng: FSI tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong quản lý chất lượng và an toàn bảo bảo mật
thông tin doanh nghiệp, khách hàng. các chứng chỉ đạt được: ISO/IEc 27001:2013, ISO 9001:2015. 

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 334 người bao gồm: Tiến sĩ (4); Thạc sĩ (11); cử nhân và Kỹ sư (306); Tốt nghiệp THPT (13). 
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (185); tiếng Nhật (5); Ngoại ngữ khác (Nga: 3). 
Độ tuổi trung bình: 25  

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-

Ông Nguyễn Khoa Bảo 
Chủ tịch HĐQT

-

-

-
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN
GMO-Z.COM RUNSYSTEM
“Global software quality”

Ngày thành lập: 04/05/2005
Doanh thu năm 2016: 148 tỷ đồng 
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 35%

Tổng số lao động (7/2017): 427 người
Thị trường chính: Nhật Bản, Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
GMO-Z.com RUNSYSTEM tiền thân là công ty RUNSYSTEM - công ty công nghệ thông tin (cNTT) hoạt
động trong các lĩnh vực sản xuất phần mềm, cung cấp các giải pháp và dịch vụ cNTT tại thị trường Việt Nam và
Nhật Bản. Với phương châm làm việc “We work for everyone’s smile”, GMO-Z.com RUNSYSTEM thường xuyên
cải tiến môi trường làm việc, cải tiến kỹ thuật, quy trình để cung cấp sản phẩm chất lượng toàn cầu nhằm phát huy
tối đa hiệu quả công việc, mang lại giá trị to lớn cho khách hàng cũng như cho các thành viên. 
lĩnh vực hoạt động của GMO-Z.com RUNSYSTEM bao gồm: Sản xuất phần mềm cho khách hàng Nhật Bản (các
hệ thống web, ngân hàng, logistics, bảo hiểm…); Nghiên cứu và Phát triển; cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng
cho Internet như: đăng ký tên miền, web-hosting, cloud, SSl, ...
Năm 2011, công ty chính thức gia nhập Tập đoàn GMO Internet - Tập đoàn Internet số 1 Nhật Bản. Tập đoàn có
89 công ty thành viên với hơn 5.000 nhân viên có mặt tại 17 quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ và các nước
châu Âu, châu Á. GMO-Z.com RUNSYSTEM tự tin hội tụ đầy đủ sức mạnh để trở thành đối tác tin cậy, cung cấp
cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với chất lượng toàn cầu theo slogan “Global software quality”.Љ

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNHЉ
Dịch vụ sản xuất phần mềm: 

cung cấp các giải pháp và dịch vụ cNTT cho thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các
doanh nghiệp lớn trên thế giới. Tại thị trường Việt Nam, công ty đang triển khai hệ thống cNTT cho một số khách
hàng lớn tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, may mặc, bất động sản, nhà hàng,
khách sạn…Љ
Một số phần mềm nổi bật của công ty: các hệ thống về core-banking; Hệ thống quản lý và tính tiền bảo hiểm
- đang đứng ở vị trí TOP 3 tại thị trường Nhật Bản; Hệ thống về quản lý và môi giới bất động sản - hệ thống số
1 tại Nhật Bản; Hệ thống smartHome điều khiển các thiết bị điện gia dụng trên smartphone; Hệ thống e-learning
đang là số 1 tại Nhật Bản về thị phần; …Љ

Dịch vụ cơ sở hạ tầng Internet:
Được triển khai từ tháng 4/2012 với các dịch vụ như đăng ký tên miền, Web-Hosting, cloud, SSl, thiết kế
website, cung cấp hệ thống cửa hàng online, phần mềm trên smartphone cho các cửa hàng, … các dịch vụ này
được cung cấp thông qua 02 thương hiệu chính là Z.com và Tenten.vn. Sau gần 4 năm triển khai, hiện nay
thương hiệu tên miền TENTEN.VN đang chiếm 12% thị phần và đứng thứ 3 trong số các nhà đăng ký tên miền
tại Việt Nam.
Dịch vụ khảo sát trực tuyến Infoq.vn: Ra đời từ năm 2012, đến nay InfoQ Việt Nam đang có trên 400.000 thành
viên và là dịch vụ có số thành viên lớn nhất tại Việt Nam. Љ

Dịch vụ cho các cửa hàng (chăm sóc khách hàng, quản lý ca nhân viên): angi.shop, quanlyca.vn , anyspa.vn  

CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
là một trong những công việc không thể thiếu trong quy trình triển khai dự án và cung cấp các dịch vụ IT của
GMO-Z.com RUNSYSTEM, với tiêu chí “Make customer’s Smile” - Mang lại Nụ cười, Sự hài lòng cho tất cả
khách hàng sử dụng dịch vụ.
“No claim from customers - Không có bất kỳ than phiền nào từ khách hàng” là tôn chỉ nhằm xây dựng thương

-

-

-

-

-

-

-

-
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NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 427, độ tuổi trung bình là 27, Đại học, cao đẳng (90%), tiếng Nhật và tiếng Anh (80%). 
chúng tôi là tập hợp những kỹ sư trẻ có trình độ chuyên môn cao, có khả năng thực hiện các dự án đa lĩnh vực
như phát triển ứng dụng trên smartphone, phát triển hệ thống nghiệp vụ, hệ thống web cho các khách hàng Nhật
Bản và Việt Nam. 
Xác định con người là tài nguyên quan trọng nhất, công ty luôn chú trọng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân
lực với mục đích mang lại cuộc sống phong phú hơn cho mọi thành viên.

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

8150 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017

Trụ sở: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đường Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3772 4304   |   Fax: 024 3772 5204
E-mail: info@runsystem.net   |   Website: http://www.runsystem.net/ Љ

“Phương châm làm việc của chúng tôi là “We work for everyone’s smile”. Chúng tôi
mong muốn thông qua công việc về IT mang lại nụ cười và hạnh phúc cho toàn bộ nhân
viên công ty, tạo ra sự cảm kích cho khách hàng và cống hiến cho xã hội.
Ước mơ của chúng tôi là trở thành No.1, đem lại nụ cười và sự cảm kích cho khách
hàng.”

Љ

LIÊN HỆ

Ông Ngô Văn Tẩu
Tổng Giám đốc

-
-

-

-

-

-

-

hiệu số 1 về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.Љ
Sự tận tụy và giàu kinh nghiệm trong triển khai, sự nhiệt tình và hết mình trong các hoạt động hỗ trợ, cầu thị trong
việc khắc phục các vấn đề phát sinh chính là những yếu tố tạo nên dấu ấn đậm nét trong mắt khách hàng về đội
ngũ GMO-Z.com RUNSYSTEM - những con người Việt Nam nhưng làm việc theo quy trình và chất lượng Nhật
Bản. 
Љ

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
Ngôn ngữ lập trình; Database; công nghệ Bigdata (Hadoop, sparks, unicage), Flux, Redis, React.js, Node.js,
Docker, Ansible, Jenkins, Blockchain, AR, VR, AI, IoT…
Bên cạnh đó, bộ phận R&D cũng luôn nỗ lực nghiên cứu, cho ra đời các công cụ hữu ích trong các lĩnh vực như:
hỗ trợ sản xuất phần mềm; kiểm thử tự động trong phần mềm. Đồng thời nghiên cứu các công nghệ mới liên quan
đến web, game, thương mại điện tử,  Adtech.
Thực hiện quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn Quốc tế như ISO 9001, cMMI level 3, quản lý an toàn thông
tin theo tiêu chuẩn ISMS (ISO 27001). Љ
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
“Teaming For Winning”

Ngày thành lập: 18/06/1994
Doanh thu năm 2016: 415 tỷ đồng

Tổng số lao động (7.2017): 218 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Thành lập từ năm 1994, HiPT là một trong những doanh nghiệp tiên phong và uy tín trong lĩnh vực công nghệ
thông tin (cNTT) tại Việt Nam. 
liên tục xuất hiện trong danh sách các công ty cNTT hàng đầu Việt Nam, HiPT tự hào cung cấp các sản phẩm,
giải pháp và dịch vụ cNTT tối ưu, nhằm phát huy hiệu quả và mang lại giá trị thiết thực nhất cho khách hàng, đối
tác, cổ đông, công ty cũng như cho các thành viên HiPT.
Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cNTT - Viễn thông uy tín hàng đầu tại Việt Nam
và khu vực.
Sứ mệnh: Mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng và đối tác; Tạo ra giá trị thặng dư tối đa cho nhà đầu tư và cổ đông;
Phát triển giá trị nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho cBNV; Đồng hành với sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Thành tựu: HiPT sở hữu hơn 1.000 chứng chỉ công nghệ thông tin quốc tế cũng như chứng chỉ đào tạo định kỳ
của đối tác: Oracle, IBM, HP, cisco, Microsoft, Sun, McAfee, checkpoint, Sun, Alliant… HiPT là đối tác Bạch
Kim của Oracle, đối tác Vàng của Microsoft, HP, checkpoint, đối tác Bạc của cisco, IBM... 
Chứng nhận và Khen thưởng: Bằng khen về thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành công
nghiệp Phần mềm Việt Nam giai đoạn 2002 - 2005 do Bộ Bưu chính - Viễn thông trao tặng; Danh hiệu Đơn vị xuất
sắc trong việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế năm 2007; Giải thưởng Doanh
nghiệp tiêu biểu 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 do UBND TP. Hà Nội trao tặng; cúp Vàng “Doanh nghiệp hội nhập
và phát triển 2012”; Giải thưởng “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng
2012, 2013”; Bảng vàng Doanh nghiệp Văn hóa UNEScO 2009, 2011, 2013…

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNHЉ
cung cấp và phân phối các giải pháp, thiết bị cNTT; Tư vấn thiết kế xây dựng và phối hợp thực hiện các lộ trình
đầu tư ứng dụng cNTT; Tích hợp hệ thống; Xây dựng và triển khai phần mềm; Triển khai, lắp đặt và cài đặt cấu
hình sản phẩm, thiết bị cNTT; Bảo hành, bảo trì; Đào tạo và chuyển giao công nghệ; Viễn thông…

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Phân khúc thị trường chính: chính phủ, Tài chính, Ngân hàng, Giao thông vận tải, Tổ chức Quốc tế, Giáo dục Đào
tạo, Bưu chính - Viễn thông.
Chăm sóc Khách hàng: công tác chăm sóc khách hàng được HiPT thực hiện toàn diện ở cả trước, trong và sau dự
án; từ việc tiếp nhận thông tin từ khách hàng, xử lý thông tin, tư vấn đến thực hiện triển khai đều được các cán bộ
nhân viên HiPT thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Kết thúc mỗi dự án đến thời hạn bảo trì hàng năm, HiPT đều
thực hiện khảo sát thông qua bảng hỏi hoặc gọi điện thoại trực tiếp để thu nhận phản hồi khách hàng, từ đó điều
chỉnh, thay đổi, khắc phục các vấn đề còn chưa thực sự phù hợp hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
HiPT luôn chú trọng đầu tư và đổi mới công nghệ, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất
cho hoạt động kinh doanh; nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng. Ngoài
ra, HiPT đã đầu tư xây dựng phòng lab thực hành công nghệ điện toán đám mây tạo nền tảng công nghệ tối ưu
để triển khai thử nghiệm cho khách hàng.

-

-



Công ty nổi trội về Công nghệ:
là một trong những nhà tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam, HiPT đã triển khai hàng trăm dự án lớn nhỏ ở
lĩnh vực này, đóng góp lớn vào thành công chung của ngành cNTT Việt Nam.
HiPT hiện là đối tác triển khai nhiều máy chủ Exadata nhất tại Việt Nam với 04 máy, tập trung vào các mảng:
Ngân hàng - Tài chính và Quản lý chính phủ.
Trong chiến lược phát triển giải pháp, HiPT sở hữu sản phẩm Orbit 24 phục vụ ứng dụng kho dữ liệu, sản phẩm
cbGateWay phục vụ quản trị thông tin báo cáo cho các tổ chức tín dụng, sản phẩm Hi-banking phục vụ giao dịch
ngân hàng trực tuyến, giải pháp cho lĩnh vực hành chính công như Hi-Report, Hi-Portal, Hi-OneGate…

Quản lý Chất lượng: HiPT đã đạt các tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (2004); ISO 9001:2008 (2008 và 2011); ISO
27001:2013 (2016).
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Trụ sở: HiPT Building, 152 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3847 4548   |   Fax: 024 3847 4549   |   Website: www.hipt.vn   |   Fanpage FB: HiPTGroup

Với phương châm “Lấy con người làm trung tâm, lấy sáng tạo làm nền tảng, lấy uy
tín làm thước đo”, HiPT đã và đang xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên
nghiệp, có trình độ công nghệ cao; cũng như ưu tiên sử dụng công nghệ thông minh,
hướng tới phát triển bền vững nhằm đưa HiPT trở thành một doanh nghiệp CNTT uy
tín hàng đầu trong kỷ nguyên công nghệ số.

LIÊN HỆ

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 218 người, trong đó trình độ Đại học chiếm 90%
Độ tuổi trung bình: 30 
Mức lương trung bình: 12 triệu đồng/người/tháng

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-

Ông Võ Văn Mai
Tổng Giám đốc
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG CƠ
“Sánh bước thành công”

Ngày thành lập: 15/11/1993
Doanh thu năm 2016: 402 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 48%

Tổng số lao động (7.2017): 100 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty TNHH công nghệ Hồng cơ (Hồng cơ) được thành lập vào tháng 11/1993 do Ông Nguyễn Đình Thắng
sáng lập và là chủ tịch HĐTV. Ông là người có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực cNTT, hiện ông
là Phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ cNTT Việt Nam (VINASA).
công ty Hồng cơ có trụ sở chính tại: Số 4 Nam Quốc cang, Quận 1, Tp. Hồ chí Minh, có chi nhánh tại Hà Nội.
công ty Hồng cơ liên tục đạt những thành tích cao trong kinh doanh và có nhiều đóng góp trong các hoạt động
xã hội. công ty đã nhận được bằng khen từ UBND Tp. Hồ chí Minh và nhiều tổ chức khác từ ngày thành lập
đến nay.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
cung cấp các sản phẩm công nghệ thông tin, giải pháp hệ thống thông tin, các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ sau bán
hàng.
Hiện là Đại lý chính thức của các Hãng cNTT hàng đầu thế giới như IBM, HP, cIScO, Microsoft, … Trong thời
gian 20 năm qua, Hồng cơ liên tục phát triển và luôn là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cNTT Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Hồng cơ trong hơn 20 năm qua đã cung cấp, triển khai, lắp đặt các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông
tin cho hơn 1.000 dự án lớn nhỏ cho các Doanh nghiệp hàng đầu trên khắp lãnh thổ Việt Nam, với các khách hàng
tiêu biểu như: Tổng cục Hải Quan, Ngân hàng công Thương (Vietinbank), Khu du lịch Grand Hồ Tràm, Suntory
Pepsi, Nike, Nissan Techno Vietnam, …

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ:

chương trình Warehouse: Ứng dụng giúp quản lý kho hàng, giúp Hồng cơ luôn quản lý được luồng xuất nhập
hàng hóa, thống kê được số lượng hàng tồn kho cũng như chi tiết hàng hóa.
Website của Hồng cơ: Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, cập nhật thông tin về Hồng cơ cũng như tìm kiếm
thông tin về sản phẩm, giải pháp, dịch vụ mà Hồng cơ đang cung cấp.
Phần mềm quản trị bảo hành, bảo trì cho các sản phẩm, giải pháp mà Hồng cơ cung cấp cho khách hàng.

Quản lý chất lượng: Hiện nay, Hồng cơ đang áp dụng Quy trình Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do DQS cấp;
Quy trình Quản lý chất lượng ISO 9001 được áp dụng từ năm 2003 và thường xuyên được cải tiến, bổ sung từ 2
đến 5 lần mỗi năm.

-
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Trụ sở: Số 4 đường Nam Quốc cang, Phường Phạm Ngũ lão, Quận 1, Tp. Hồ chí Minh
chi nhánh: Số 9, lô 11B, Đường Trung Hòa, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 028 3925 2932   |   Fax: 028 3925 2934
E-mail: hongco@hongco.com.vn   |   Website: http://hongco-it.com 

“Hãy để Hồng Cơ là người bạn đồng hành, một đối tác đáng tin cậy trên con đường
vươn đến những thành công của bạn”. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng
để giữ vững vị trí là Nhà cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ Công nghệ thông tin
hàng đầu tại Việt Nam; là một Đối tác chuyên nghiệp, đáng tin cậy với Quý khách hàng,
Doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng thời là một Doanh nghiệp có trách nhiệm với
cộng đồng xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.”

LIÊN HỆ

Bà Nguyễn Thị Hoa
Tổng Giám đốc 

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 100 nhân viên bao gồm: Thạc sĩ (5); cử nhân và Kỹ sư (70); Tốt nghiệp THPT (10)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (60)
Độ tuổi trung bình: 38 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
“Am tường công nghệ - Thấu hiểu thông tin”

Ngày thành lập: 13/01/1995
Doanh thu năm 2016: 924 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu 2016: 34%

Tổng số lao động (7.2017): 258 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Được thành lập vào ngày 13/01/1995, công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT (HPT Vietnam
corporation) đã trải qua hơn 20 năm thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực
cNTT và Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của
Việt Nam. HPT hiện nay là nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ cNTT chuyên nghiệp với những năng lực lõi: tích hợp
hệ thống, tích hợp phần mềm, dịch vụ cNTT, gia công phần mềm, điện toán đám mây.
Không ngừng nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp phát triển cNTT Việt Nam và Tp. Hồ chí Minh, đóng góp cho cộng
đồng, HPT liên tục giữ vững vị thế trên thương trường bằng sự ghi nhận của các cơ quan Nhà nước và các Hiệp
hội trong ngành: Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ Thông
tin và Truyền thông, Bằng khen của UBND Tp. Hồ chí Minh, Giải thưởng cNTT-TT, Top 5 và Huy chương Vàng
đơn vị Tích hợp hệ thống, Top 5 và Huy chương Vàng đơn vị Phần mềm do Hội Tin học Tp. Hồ chí Minh trao
tặng, Doanh nghiệp/Doanh nhân Tp. Hồ chí Minh tiêu biểu. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Giải pháp - Dịch vụ Hạ tầng cNTT
Giải pháp - Dịch vụ An ninh thông tin
Giải pháp điều hành và quản trị doanh nghiệp: EcM, BPM
Giải pháp kho dữ liệu (DWH), Phân tích - khai thác dữ liệu thông minh (BI&A)
Giải pháp ngành Ngân hàng/Tài chính (Risk Management, E-banking, Quản lý quỹ)
Tích hợp ứng dụng SOA/ESB
Giải pháp Quản lý định danh (IDM)
Giải pháp Quản lý dịch vụ cNTT (ITSM, ITOM)
Dịch vụ Gia công Phần mềm 
Giải pháp - Dịch vụ Điện toán đám mây
Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng (Bảo trì, cho thuê thiết bị/nhân sự cNTT, Ngăn ngừa và khắc phục rủi ro, Hỗ trợ kỹ
thuật và hỗ trợ khẩn cấp, Di dời hệ thống)

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam, Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu, campuchia, Philippines
Khách hàng tiêu biểu: Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, VP Thành ủy Tp. Hồ chí Minh, QTSc,
Prudential, lotte Mart, VIB Bank, Vietinbank, Vingroup, Viettel, VNPT

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp: 

Hạ tầng cNTT hiện đại, an toàn và thông suốt: Áp dụng khung ITIl trong quản trị cNTT, Kiến trúc hóa cNTT
với mô hình TOGAF, Hệ thống Servicedesk quản lý dịch vụ cNTT, Tự động hóa quản lý 100% tài sản cNTT.
Ứng dụng cNTT trong quản trị và kinh doanh: contact center, ERP, HPT HRM, cRM, Quản lý tri thức,
Business Intelligence, Qui trình điện tử, cổng thông tin và không gian làm việc trực tuyến.
HPT xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATTT đạt chuẩn ISO 27001:2013 và áp dụng toàn công ty.
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Các công nghệ là thế mạnh của công ty: Tích hợp hệ thống, Tích hợp phần mềm, Dịch vụ cNTT
Nghiên cứu và phát triển: HPT tập trung vào nghiên cứu phát triển các lĩnh vực tối ưu hóa hệ thống cNTT, quản
lý rủi ro, dịch vụ phần mềm, phần mềm quản trị nhân sự HRM… và một số lĩnh vực khác.
Quản lý chất lượng trong công ty/các chứng chỉ chất lượng công ty đạt được: HPT áp dụng chính sách chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng và cho các quy trình quản
lý của công ty. Với mục đích giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an ninh thông tin, dữ liệu của khách hàng và của chính
HPT, công ty đã xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013.
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Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, 03 Nguyễn lương Bằng, Quận 7, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 54123400   |   Email: info@hpt.vn    |    Website: www.hpt.vn
chi nhánh Tp. Hà Nội: Tầng 11 tòa nhà Việt, Số 1 Thái Hà, Phường Trung liệt, Quận Đống Đa
chi nhánh Tp. Đà Nẵng: Khu H - Tầng 12 - công viên Phần mềm Đà Nẵng, Số 02 Quang Trung 
VPĐD campuchia: 3rd floor, 128J Russian Federation Blvd (110), Sangkat Toek laak 1, Khan Toul Kork, 
PhnomPenh

“Chúng tôi kiên định phát triển HPT thành công ty cung cấp dịch vụ CNTT chuyên
nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Việt Nam và quốc tế. Chúng
tôi liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ và chất lượng quản trị để thực hiện chiến lược
Uni-HPT bao gồm 8 yếu tố: 4 yếu tố Độc đáo là dự án chiến lược, chất lượng dịch vụ
- quản trị dự án, đối tác và R&D; 4 yếu tố Hợp nhất là hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực
và quản trị nguồn nhân lực, sức mạnh tổng lực của văn hóa, thương hiệu, năng lực
lãnh đạo và quản lý.”

LIÊN HỆ

Ông Đinh Hà Duy Linh
Tổng Giám đốc

-
-

-

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 258 bao gồm: Trên ĐH: 4,7%, ĐH 67,40%
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (90%)
Độ tuổi trung bình: 31
Các chứng chỉ đào tạo nhân viên đã đạt được: các chứng chỉ của các hãng cNTT, chứng chỉ nâng cao năng lực
chuyên môn.

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-
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CÔNG TY CỔ PHẦN ITG VIỆT NAM 
“Chuyên gia quản trị doanh nghiệp”

Ngày thành lập: 23/06/2006
Doanh thu năm 2016: 27 tỷ đồng 
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 24%

Tổng số lao động (7.2017): 82 
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
ITG là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu phát triển giải pháp ERP, cRM, HRM tại Việt Nam. các
sản phẩm của ITG được nghiên cứu và phát triển một cách bài bản theo chuẩn quốc tế, chạy đa nền tảng, thiết kế
mở và linh hoạt, dễ dàng triển khai tùy chỉnh theo đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam. Sản phẩm của ITG đã từng
đạt hai Danh hiệu Sao Khuê và đã có hơn 1.000 khách hàng trên toàn quốc, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh
nghiệp và nhà máy sản xuất lớn.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Sản phẩm chính: Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp 3S ERP, Quản trị quan hệ khách hàng 3S cRM,
Quản trị nguồn nhân lực 3S HRM
Dịch vụ chính: Tư vấn và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, Tư vấn, triển khai các giải pháp ERP, cRM, HRM theo
đặc thù của từng doanh nghiệp. Nâng cấp, bảo trì hàng năm theo yêu cầu khách hàng.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam
Khách hàng tiêu biểu: Tập đoàn Goldsun, Tập đoàn Elmich, Dược Daphaco, công ty cP công nghiệp Weldcom,
Nguyên Hà Ecotek canada, Traphaco, Vang Đà lạt, Tokyo component Vietnam, AlPS Vietnam, Bemac Panels
Manufacturing, ... 
Công tác chăm sóc và khách hàng:

Số lượng nhân viên dịch vụ khách hàng: 12
Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng thông qua call center, kiểm soát công tác dịch vụ
khách hàng qua cRM
Đánh giá của khách hàng: Tốt- 8,5/10

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: công nghệ Windows Presentation Foundation (WPF), c#.Net, công nghệ
WEB ASP.NET API, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQl Server, Postgres SQl, Oracle;
Nghiên cứu và phát triển (R&D): liên tục phát hành các phiên bản mới qua các năm, đến nay 3S ERP đã có phiên
bản 10i;
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Xây dựng và áp dụng quy trình bảo mật thông tin trong
nội bộ kết hợp với sử dụng các công cụ bảo mật code, data, tài liệu và các công cụ kiểm tra lỗi bảo mật code;
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: Áp dụng theo quy trình quản lý chất lượng do công
ty tự xây dựng dựa trên các quy trình ISO: 9001-2000;
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Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Đường Dương Đình Nghệ, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3833 9966    |    Fax: 024 3833 9966
E-mail: itg@3serp.vn    |    Website: www.itgvietnam.com 

“Là một doanh nghiệp công nghệ, chúng tôi mong muốn dùng kiến thức quản trị và
công nghệ của mình giúp các doanh nghiệp chuẩn hóa và định hình lại phương pháp
quản trị để vận hành tốt hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện cuộc sống,
thông qua việc kết nối con người và công nghệ trong thời gian thực. Chúng tôi cam kết
luôn đồng hành, mang lại lợi ích vượt trên mong đợi cho khách hàng và luôn đặt khách
hàng lên trên hết với thái độ cầu thị và học hỏi.”

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Xuân Hách
Tổng Giám đốc

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 82 bao gồm: Thạc sĩ 7; cử nhân và Kỹ sư 75
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh 15
Độ tuổi trung bình: 27 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
VÀ NGUỒN LỰC CÔNG NGHỆ ITSOL
“Đối tác tin cậy về Giải Pháp và Nguồn Lực IT”

Ngày thành lập: 06/08/2010
Doanh thu năm 2016: 34 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 26%

Tổng số lao động (7.2017): 200 người
Thị trường chính: Việt Nam, Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Thành lập bởi các sáng lập viên với trên 15 năm kinh nghiệm phát triển các hệ thống cNTT/Phần mềm, cung cấp
giải pháp đáp ứng nguồn lực cho các dự án cNTT/Phần mềm.
chuyên về cung cấp Giải pháp và Nguồn lực trong lĩnh vực cNTT/Phần mềm
ITSOl:

Thành lập từ năm 2009, năm 2013 đổi tên thành ITSOl (công ty cổ phần Giải pháp và Nguồn lực công nghệ
ITSOl)
Đội ngũ 200+ kỹ sư, chuyên gia cNTT/Phần mềm (2017)
Giải thưởng: 
Danh hiệu Sao khuê (Dịch vụ Phái cử, Tuyển dụng - 2015)
chứng nhận 40 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2015 - Top 17 doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ
cNTT
chứng nhận 50 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2016 - Top 20 doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam
trong lĩnh vực BPO, ITO & KPO

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Cung cấp các dịch vụ:

cung cấp (Phái cử - Tuyển dụng) nguồn lực cNTT/Phần mềm
Gia công/Thuê ngoài các dự án/sản phẩm cNTT/Phần mềm
Tư vấn giải pháp cNTT/Phần mềm

Lĩnh vực chuyên sâu: Phần mềm/Giải pháp cho Doanh nghiệp, Ngân hàng, Bảo hiểm, Di động và IoT

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam, Nhật Bản
Khách hàng tiêu biểu: Viettel, FPT Software, FIS, Bảo Việt…

cÔNG NGHỆ VÀ cHẤT lƯỢNG 
Tư vấn giải pháp các hệ thống phần mềm/ứng dụng trên các nền tảng: Java, .NET, Mobile, Embedded IoT
Năng lực công nghệ:

Programming: HTMl/cSS/JavaScript/jQuery, Java, c#, VB.NET, c/c++, Object c, PHP, Python, cOBOl…
Frameworks: Angular JS, React, Bootrap, Notejs, Struts, Hibernate, Spring, Vaadin, JQWidget, JqueryW
Web/App servers: Apache, Nginx, IIS, Tomcat, JBOSS, Websphere, 
Storages: Oracle, PostgreSQl, MySQl, MSSQl, Mongo, Redis, Memcached
OSes: Windows, linux, Unix...
Search Engines: ElasticSearch
Authentication/Securities: JWT, OAuth
IDE: Eclipse, Visual Studio, ....
Version controls: cVS, Github
Designs: Design Patterns, GOF Design Patterns, Architectural Patterns

-

-
-

-

-
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Trụ sở: Tầng 3, Toà nhà 3A Ngõ 82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 7108 1102, 0904 290 583   |   E-mail: cuongdc@itsol.vn   |   Website: http://itsol.vn 

Nhà cung cấp dịch vụ 3 trong 1 duy nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực IT: Khai thác linh
động 3 dịch vụ cung cấp bởi ITSOL (Cung cấp nhân lực - Insource, Gia công phần
mềm – Outsource, Tư vấn giải pháp) giúp khách hàng có được lựa chọn tốt nhất cho
việc cung ứng nguồn lực, thiết kế giải pháp, phát triển các sản phẩm phần mềm thông
qua việc tận dụng được nguồn lực chuyên gia bên ngoài khi cần, tối ưu đội ngũ nhân
sự hiện có, linh hoạt hơn với các giải pháp về chi phí nhân sự. 
Đã và đang được tin dùng bởi các khách hàng lớn: Viettel, FPT, Bảo Việt Group,
Techcombank, SeABank, MB Bank…
Dịch vụ Phái cử và Tuyển dụng chuyên nghiệp và chuyên sâu trong lĩnh vực IT, đạt
Danh hiệu Sao Khuê 2015
Mô hình hợp tác mềm dẻo: Insource, Outsource, Tư vấn, Trung tâm phần mềm/nghiên
cứu phát triển thuê ngoài…
Tư vấn giải pháp: Giải pháp kỹ thuật đã được kiểm chứng, đội ngũ tư vấn giàu kinh
nghiệm với các hệ thống Web/Enterprise/Mobile, các giải pháp cho Banking/E-
Commerce/Mobile/IoT…

LIÊN HỆ

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 200+ bao gồm: Thạc sĩ (15); cử nhân và Kỹ sư (185+)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (173); tiếng Nhật (25); ngôn ngữ khác (2)
Độ tuổi trung bình: 27
Các chứng chỉ đào tạo các nhân viên đã đạt được:

chứng chỉ công nghệ: ScJP, ScWcD, McSD, McSA - Security, McITP-SA, McITP-EA, Zend PHP 5
certification, Professional Developer on ASP.NET, Oracle certified Expert, DBA, IBM certified Solution
Advisor - cloud computing Architecture V1
chứng chỉ quản trị dự án: PMF, PMP

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-
-

•

•

Ông Đỗ Chí Cường
Tổng Giám đốc
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
“Tin cậy - Tiện ích - Tận tình”

Ngày thành lập: 25/12/1994
Doanh thu năm 2016: 423 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 24%

Tổng số lao động (7.2017): 1.241 người
Thị trường chính: Việt NamЉ

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, MISA mong muốn trở thành công ty có phần mềm và dịch vụ được
sử dụng phổ biến nhất trong nước và quốc tế. Sứ mệnh của MISA là phát triển các sản phẩm và dịch vụ phần mềm
để giúp khách hàng thực hiện công việc theo một phương thức hoàn toàn mới, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn. MISA
đã đón nhận nhiều giải thưởng cao quý: cờ thi đua chính phủ, Huân chương lao động hạng Ba, nhiều giải thưởng
cNTT uy tín của các Bộ, ban ngành trung ương, UBND thành phố, Hiệp hội,... Sản phẩm của MISA được Ban chỉ
đạo cNTT quốc gia khuyến cáo sử dụng trên toàn quốc.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam
Khách hàng tiêu biểu: 

Văn Phòng HĐND và UBND Tp. Bảo lộc (Số 02 Hồng Bàng, P1, Tp. Bảo lộc, lâm Đồng) với MISA
Mimosa.NET
công ty TNHH Máy tính Net Nam (Số 126 lương Thế Vinh, Trung Văn, Từ liêm, Hà Nội) với MISA SME.NET
công ty cổ phần Dược Đại Nam (T1, Hồng lĩnh, Phường 15, Quận 10, Tp.HcM) với AMIS.VN
Trường THPT chuyên Thăng long (Thành phố Đà lạt, lâm Đồng) với QlTH.VN
Quán Bún lá (Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ chí Minh) với cUKcUK.VN

Công tác chăm sóc và khách hàng: MISA có Tổng đài 1900 8677 với gần 130 tư vấn viên có trình độ nghiệp vụ,
chuyên môn cao luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm. MISA
xây dựng văn hóa phục vụ trong doanh nghiệp: Tin cậy - Tiện ích - Tận tình; đối với khách hàng luôn ân cần, chu
đáo, tận tình, lễ phép; đối với các vấn đề cần hỗ trợ cho khách hàng luôn lắng nghe, phản hồi, cam kết hoàn thành
cho khách hàng.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: 

Trong phát triển phần mềm, MISA luôn tận dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để phát triển
sản phẩm (trí tuệ nhân tạo, cloud computing, Mobile…). Năm 2017, MISA cập nhật các công nghệ theo định
hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
100% cBNV trong công ty đều được trang bị cơ sở vật chất và điều kiện tốt nhất phục vụ công việc: máy tính
cấu hình cao, kết nối mạng lAN/Internet, các phần mềm có bản quyền/phần mềm nguồn mở, các phần mềm/công
cụ để phục vụ công việc. Bộ phận hỗ trợ về cNTT luôn sẵn sàng để hướng dẫn, trợ giúp. 

Nghiên cứu và phát triển (R&D): Nghiên cứu và phát triển thành công các sản phẩm với tính năng mới ứng dụng
trí tuệ nhân tạo, phù hợp với định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: MISA đã ra mắt Phần mềm Quản
trị doanh nghiệp AMIS.VN phân hệ kế toán AcT 2.0 với Giám đốc tài chính số có thể tư vấn tình hình tài chính
cho cEO của doanh nghiệp như một con người thực thụ; Phần mềm quản lý nhà hàng, quán cafe cUKcUK.VN
giúp gọi món bằng giọng nói và có thể trò chuyện với thực khách như một cô gái vô cùng thông minh và dí dỏm;
Trợ lý nhập điểm bằng giọng nói trên phần mềm Quản lý trường học QlTH.VN giúp giảm nhẹ công sức của giáo
viên khi nhập điểm và đánh giá học sinh.

-
-

-

-
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Quản lý chất lượng: Đã triển khai ISO 27000, ISO 27001:2013 và đang triển khai đánh giá cSA STAR
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: công ty đang áp dụng ISO 9001:2015 và 27001:2013
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: chứng chỉ ISO 9001:2015, cMMi level 3

Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Technosoft, Ngõ 15, Phố Duy Tân, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0243 7959595   |   Fax: 0243 7958088
E-mail: pr@misa.com.vn; dtthuy@misa.com.vn   |   Website: www.misa.com.vn 

“Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra ồ ạt, xã hội
chúng ta bước sang giai đoạn mới đầy thách thức, MISA đã bắt đầu nghiên cứu và đưa
vào ứng dụng hàng loạt các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, rô-bốt, Internet vạn
vật (IoT), thực tế ảo, thực tại ảo,… Các sản phẩm, dịch vụ của MISA không đơn thuần
là những phần mềm công cụ mà thực sự sẽ trở thành những robot, những “chuyên
gia” trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp, giáo dục, quản lý nhà hàng, quán
cafe.
MISA cam kết hỗ trợ khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh
doanh, điều hành quản lý từ thế giới thực sang thế giới số, điều này giúp khách hàng
không chỉ hòa nhập, bắt kịp mà còn trở thành những đơn vị tiên phong trong cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4.”

LIÊN HỆ

Bà Đinh Thị Thúy
Tổng Giám đốc

-
-
-

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 1.241 người bao gồm Thạc sĩ (3,25%); cử nhân và Kỹ sư (74,12%); cao đẳng (17.89%) Khác (4,74%)
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (50%)
Độ tuổi trung bình: 25 - 28 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG MINH MK 
“Focus makes difference”

Ngày thành lập: 24/01/2003
Doanh thu năm 2016: 449 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2015: 22%;
2016: 43%

Tổng số lao động (2017): 527 người
Thị trường chính: châu Á, châu Phi, châu Mỹ la
tinh, Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Thành lập năm 2003, MK Smart là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất thẻ tại Việt Nam. là doanh nghiệp duy
nhất được Bộ Khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận “Doanh nghiệp công nghệ cao” tại Việt Nam. Đồng
thời MK Smart cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có đủ năng lực sản xuất thẻ thông minh EMV và thẻ
SIM viễn thông được chứng nhận bởi các tổ chức Thẻ quốc tế (Visa, Mastercard, JcB, UnionPay, S.A.S) và tự
hào nhận được sự tin cậy của hàng nghìn khách hàng trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực khác nhau. MK
Smart sở hữu 02 nhà máy sản xuất thẻ và biểu mẫu máy vi tính tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê linh, Hà
Nội và khu công nghệ cao Tp. Hồ chí Minh. Mục tiêu của MK Smart là cung cấp cho khách hàng những sản
phẩm có chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý và giao hàng đúng thời hạn.
Sứ mệnh: cung cấp giải pháp thẻ cho cuộc sống an toàn và văn minh hơn
Tầm nhìn: Trở thành 01 trong 10 công ty sản xuất thẻ thông minh hàng đầu thế giới
Các giải thưởng và danh hiệu đạt được: 

Giải thưởng và Danh hiệu Sao Khuê các năm 2006, 2007, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 cho các ứng dụng trên
thẻ thông minh.
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2005, 2006 và 2008 cho hệ điều hành thông minh và ứng dụng trên thẻ trong
lĩnh vực Viễn thông, Tài chính - Ngân hàng.
Đạt các chứng chỉ sản xuất thẻ thông minh và bảo mật của Visa, Mastercarrd, JcB, UnionPay và S.A.S của
GSMA từ năm 2010 đến nay.
MK Smart là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận “Doanh nghiệp công Nghệ cao” từ năm
2013.
2014: Dai Nipon Printing - Nhật Bản trở thành cổ đông - đối tác chiến lược của MK Smart.
Được bình chọn là 1 trong 50 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam từ năm 2014 đến nay.
2016: Trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam được Ban cơ Yếu chính phủ trao giấy phép sản
xuất và kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Sản xuất các loại thẻ bao gồm: thẻ chip, thẻ từ, thẻ cảm ứng, thẻ combi, thẻ mifare, thẻ SIM, thẻ cào…. cho các
khách hàng quốc tế trong các lĩnh vực khác nhau như Viễn thông, Tài chính - Ngân Hàng, khách hàng doanh nghiệp.
Sản xuất các sản phẩm về biểu mẫu kinh doanh bao gồm: Biểu mẫu tờ rời; Biểu mẫu dạng cuộn; Biểu mẫu dạng
quyển, biểu mẫu bảo mật; In cá thể hóa lồng ghép thư tự động.
Giải pháp: cá thể hóa thẻ từ và thẻ EMV; Quản lý và ứng dụng trên thẻ; Xác thực sinh trắc học (PKI), Giải pháp
Ví điện tử (Ví dụ: VET - Vé Ví điện tử dùng trong vận tải công cộng - Đạt Danh hiệu Sao Khuê 2015).

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam, châu Á, châu Phi và châu Mỹ la Tinh, Nhật Bản
Khách hàng tiêu biểu: Dai Nipon Printing (Nhật Bản); Viettel Telecom, Viettel Global; VietinBank, Vietcombank 
Chăm sóc khách hàng: Kim chỉ nam của hoạt động chăm sóc khách hàng của chúng tôi là: chất lượng cao - Giá
cả hợp lý - Giao hàng đúng hạn.
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CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ sử dụng: Hệ điều hành MKcOS Native và MKjcOS (Java Framework) như MK PKI Applet, OTP
Applet, Moc (Matching on card) Applet, D-ID Applet (Dynamic configurable Multi-ID)… 
Nghiên cứu và phát triển: Phát triển thành công hệ điều hành MKcOS Native và hệ điều hành MKjcOS Java
Framwork; Phát triển thành công hệ thống cá thể hóa thẻ EMV cho Visa và Mastercard; Xây dựng thành công ứng
dụng sử dụng trong thanh toán nội địa - phương tiện công cộng; Xây dựng thành công ứng dụng PKI; Phát triển
thành công hệ thống cá thể hóa thẻ SIM đạt chứng chỉ S.A.S của GSMA.
Quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn ISO 9000:2001/ ISO 140000; chứng chỉ S.A.S của Hiệp hội Viễn thông di động
quốc tế về quy trình sản xuất an toàn thẻ bảo mật; chứng chỉ Visa/Mastercard/JcB/UnionPay cho sản xuất thẻ tài
chính - ngân hàng - thanh toán.
Cam kết về chất lượng: Áp dụng hệ thống quy trình chất lượng chuyên ngành theo tiêu chuẩn của Hiệp hội thẻ
quốc tế IcMA (ISO 9000:2001; ISO 14000; S.A.S; Visa; Mastercard; JcB, quy trình quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn Mastercard cQM, 5S, lean manufacturing...Љ

Địa chỉ: lô 40 KcN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê linh, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 0246275 0240   |   Fax: 024 6275 0239    |   Email: contact@mksmart.com.vn
Website: www.mksmart.com.vn   |   Fan page: https://www.facebook.com/Thenhua.Mksmart/

“Cuộc cạnh tranh để dẫn đầu thị trường là rất khốc liệt. Đôi khi chúng ta có thể thua
cuộc, tuy nhiên chúng ta phải là người đi đầu và tạo sự khác biệt.”

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Trọng Khang
Chủ tịch Hội đồng quản trị

-

-

-

-

NGUỒN NHÂN LỰC 
Tổng số nhân viên: 527, Tuổi trung bình: 27. MBA: 1%; Đại học: 23 %; cao đẳng: 23%; Trường đào tạo nghề:
23%; PTTH: 28%.
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh 19%; các ngoại ngữ khác (Nhật, Trung, Nga, Pháp): 3%

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-

-
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
“Kết nối giá trị - Khởi dậy tiềm năng”

Ngày thành lập: 16/04/1993
Doanh thu năm 2016: 35.000 tỷ VNĐ 
Mức tăng trưởng doanh thu 3 năm gần nhất:
2014: 97%; 2015: 91%; 2016: 112%

Tổng số lao động (07.2017): 4.105
Thị trường chính (năm 2016 - 2020): 
Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp trực thuộc Bộ TT & TT và là một trong ba nhà cung cấp hàng
đầu về dịch vụ Viễn thông - công nghệ thông tin tại Việt Nam. Giai đoạn 2015-2020, MobiFone đang trong quá
trình chuyển biến mạnh mẽ, từ một nhà cung cấp dịch vụ di động sang nhà cung cấp đa dịch vụ dựa trên 4 lĩnh
vực kinh doanh trụ cột: Viễn thông - công nghệ Thông tin, Truyền hình, Kênh Phân phối - Bán lẻ và Đa dịch vụ. 
MobiFone đã từng bước xây dựng một “hệ sinh thái số” khép kín, góp phần khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Kết
nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng” của MobiFone, luôn tạo ra những dịch vụ tiện ích chất lượng, tối ưu để mang lại
những lợi ích hoàn chỉnh cho khách hàng, đồng thời giúp khơi dậy những nguồn cảm hứng, những giá trị mới mẻ
trong cuộc sống và công việc của mỗi người, MobiFone được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là nhà mạng
có chất lượng dịch vụ tốt nhất và được yêu thích nhất trong 10 năm. 
Hướng tới là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, đưa cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0, các ứng dụng IoT vào mọi mặt của cuộc sống.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH 
Hệ thống Quản lý Kênh phân phối và Bán hàng trên nền tảng di động mSale - giải pháp hỗ trợ quản lý hệ thống
quản lý kênh phân phối nhiều cấp, bán hàng và chăm sóc điểm bán hàng trên di động.
Hệ thống giám sát hành trình và chăm sóc điểm bán hàng trên di động mTracker - giải pháp trên nền tảng cloud
và triển khai kinh doanh dưới mô hình phần mềm hướng dịch vụ SaaS, cung cấp các chức năng giám sát hành trình
di chuyển của nhân viên, chấm công, ghé thăm điểm bán, lộ trình di chuyển, thu thập thông tin thị trường…
Trung tâm chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất cloud
contact center (3c) - giải pháp cung cấp cho các doanh
nghiệp một công cụ liên lạc mạnh mẽ, kết hợp tất cả các
kênh giao tiếp với khách hàng, tối ưu hóa chi phí tổng đài
cho doanh nghiệp.
Giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến MegaMeeting
- cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp giải pháp họp
truyền hình không cần đầu tư chi phí phần cứng ban đầu
đắt đỏ mà vẫn được đảm bảo về mặt chất lượng họp cũng
như số lượng điểm cầu, tính năng họp vượt trội.
Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng và công cụ
Marketing tự động MobicRM - hỗ trợ quản lý tập khách
hàng hiệu quả, cung cấp công cụ marketing tự động
(marketing automation) và các hệ thống tracking, tương
tác với khách hàng qua email, sms,… giúp doanh nghiệp
dù chỉ với số lượng giới hạn nhân viên, có thể triển khai
hàng chục, thậm chí hàng trăm chiến dịch kinh doanh
cùng lúc.
Giải pháp Hóa đơn điện tử mBill…

-
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THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Trong 05 năm đầu phát triển cNTT: thị trường Việt Nam
Khách hàng tiêu biểu: Văn phòng chính phủ; các cơ quan chính quyền các thành phố và địa phương trên toàn
quốc; các Doanh nghiệp Nhà nước; các tập đoàn công nghệ lớn…

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: 

công nghệ cloud Open Stack
Ứng dụng Big Data vào sản xuất kinh doanh
công nghệ lớp giữa với trục tích hợp ESB và kiến trúc hướng dịch vụ SOA (Service Oriented Architechture):
công nghệ BPM (Business Process Management)
IBM MobileFirst Platform, Oracle Mobile Platform và các công nghệ mobile…

Quản lý chất lượng:
Đạt chứng chỉ ISO/IEc 27001:2005 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống an ninh thông tin (ISMS) do Bộ Thông tin
& Truyền Thông và Tổ chức chứng nhận TUV NORD trao tặng ngày 30 tháng 08 năm 2014. 
Bên cạnh công việc giám sát hằng ngày, MobiFone còn không ngừng chủ động nghiên cứu, rà soát, tối ưu các
hệ thống, đặc biệt đầu tư phát triển một trung tâm chuyên vận hành, khai thác và hỗ trợ các hệ thống cNTT. 
các giải pháp tối ưu được thực hiện một cách đồng bộ và tổng thể, trên tất cả hệ thống quan trọng gồm: hệ
thống mạng core, SAN tập trung, cloud computing, DSS, consolidate …cũng như được áp dụng các tiêu chuẩn
vận hành theo chuẩn thế giới (Quy trình ITIl), xây dựng các chỉ số KPI, SlA cho các dịch vụ, hệ thống để nâng
cao chất lượng các dịch vụ cũng như đảm bảo chất lượng công tác vận hành, quản trị…

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 4.105 bao gồm: Thạc sĩ (20%); cử nhân và Kỹ sư (90%); lao động quản lý (14%); lao động chuyên
môn nghiệp vụ, trực tiếp sản xuất…(86%)
Nhân sự khối Công nghệ thông tin: hơn 450 người (chiếm trên 10% quy mô nhân sự Tổng công ty)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (3.770); tiếng Nhật (5)
Độ tuổi trung bình: 34 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

Trụ sở: Tòa nhà MobiFone, lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 3783 1733   |   Website: http://www.mobifone.vn

MobiFone thực hiện một chiến lược hợp tác đa dạng và toàn diện với các tập
đoàn có công nghệ hiện đại nhất thế giới như Apple, Facebook, Google, Youtube
cho đến các nhà mạng tiên tiến nhất thế giới như KDDI (Nhật Bản), SK Telecom
(Hàn Quốc) Việc hợp tác này trải rộng từ hạ tầng cơ sở đến các dịch vụ mới
nhất, hiện đại nhất đến tận tay người tiêu dùng. 
Đồng hành cùng MobiFone, khách hàng sẽ được trải nghiệm những tiện ích hiện
đại, chất lượng trong hệ sinh thái của MobiFone (MobiFone Ecosystem), hội tụ
những giá trị hoàn thiện nâng tầm cuộc sống.

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Đình Tuấn
Thành viên HĐTV
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TẬP ĐOÀN NEXTTECH
“Điện tử hoá thế giới”

Ngày thành lập: 16/04/2009
Doanh thu năm 2016: 934 tỷ VNĐ
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 55%

Tổng số lao động (7.2017): 390 người
Thị trường chính: Hoa Kỳ, Malaysia, Indonesia,
Singapore, Philipines, Thái lan, Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
NextTech (www.nexttech.asia) là một tập hợp các công ty công nghệ khởi nghiệp xuất thân tại Việt Nam từ năm
2001 với tiền thân là PeaceSoft-group. NextTech chuyên doanh các dịch vụ Điện tử hoá cuộc sống trong nhiều lĩnh
vực như: chợ trực tuyến, Mua sắm xuyên biên giới, cổng thanh toán, Ví điện tử, Thanh toán thẻ trên di động, cho
vay tiêu dùng, Sàn giao dịch tiền mã hoá, Hậu cần kho vận, chuyển phát hàng hoá, Đào tạo công nghệ, Du lịch
trực tuyến v.v… với nhiều đơn vị thành viên đi tiên phong trong khu vực Đông Nam Á.
Sứ mệnh: NextTech là một thể thống nhất những người không ngừng sáng tạo các công nghệ mới để điện tử hoá
và thuận lợi hoá cuộc sống con người, tạo ra các giá trị mới không có biên giới và giới hạn, hướng tới mục tiêu ra
mắt hàng trăm doanh nhân công nghệ tại Đông Nam Á và hơn thế nữa.

GIẢI THƯỞNG & DANH HIỆU
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2006; Danh hiệu Sao Khuê 2006, 2011, 2015, 2016 - Sản phẩm  phần mềm tiêu
biểu Việt Nam: Shipchungvn, Boxme.vn...; Top 100 doanh nghiệp cNTT hàng đầu châu Á; chứng nhận Red
Herring 100 Winner Asia 2013, 2014 cho sản phẩm MobiPay và VIMO; Microsoft Imagine cup; Giải thưởng Trí
tuệ Việt Nam; Giải Nhất giải thưởng Giải pháp cNTT hay nhất 2009; Phần mềm Ưu việt nhất; cổng thanh toán
và Ví điện tử được yêu thích nhất; Sàn giao dịch TMĐT xuất sắc nhất…

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Hệ sinh thái NextTech hiện có 390 nhân viên tại 7 quốc gia trong 3 lĩnh vực chính: Thương mại điện tử (Weshop,
chipo, chợ điện tử, Ebay), công nghệ tài chính (Vimo, Ngân lượng, M-Pos, Mạnh Thường Quân, MyFinance)
và Dịch vụ hậu cần (Shipchung, Boxme); với sản lượng giao dịch năm 2017 ước đạt 500 triệu USD và doanh thu
90 triệu USD. NextTech đang hoạt động tại 8 văn phòng trên toàn cầu tại Hà Nội, Hồ chí Minh (Việt Nam),
Bangkok (Thái lan), Kuala lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), Manila (Philippines), San Jose (bang
california, Mỹ) và Quảng châu (Trung Quốc).

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Ví điện tử VIMO:
Thị trường chính: trong nước; Số lượng khách hàng: 230; Thị phần/ Tỷ trọng: 25%; Khách hàng tiêu biểu:
Payoneer,Wechatpay,Alipay,NH HQ Nong Hyup Bank,Terhinrusion
Ngân Lượng:
Thị trường: Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Malaysia; Số lượng KH: 1.000 merchant ++3,5 triệu users; Thị
phần: 30%; Khách hàng tiêu biểu: lazada, Didongviet.vn, BachlongMobile.com, lebaominh.vn 
MPOS:
Thị trường: Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore; Số lượng khách hàng: Hơn 1.000 doanh nghiệp/cửa
hàng đã sử dụng giải pháp thanh toán của mPoS;  Khách hàng tiêu biểu: Bảo hiểm Dầu Khí PVI, Bảo hiểm Bưu
điện PTI, Hãng taxi Open99, Sony center, zshop.vn...

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
cổng thanh toán, công nghệ Mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), Điện toán đám mây

-

-

-

-

-

-

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
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Trụ sở: Tầng 3, tòa nhà VTc Online số 18 đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
Điện thoại: 024.73066696   |   Website: www.nexttech.asia 

“Nexttech là cái nôi khởi nghiệp cho các công ty công nghệ - Nơi ươm mầm phát huy ý
tưởng của những con người có chung niềm đam mê công nghệ, không ngừng sáng tạo
để xây dựng và phát triển những sản phẩm/dịch vụ giúp nâng tầm cuộc sống, tạo ra
những giá trị mới cho khách hàng và cộng đồng. 
Chúng tôi đặt mục tiêu trong tương lai sẽ trở thành bệ phóng giúp cho 100 doanh nhân
công nghệ đạt được thành công tại Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.”

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Hoà Bình
Chủ tịch Tập đoàn

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 390 bao gồm: Thạc sĩ (5); cử nhân và Kỹ sư (312); Tốt nghiệp THPT (73)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (47%); tiếng Nhật (1%); Ngoại ngữ khác (2%)
Độ tuổi trung bình của nhân viên trong công ty: 25 tuổi

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-
-

công nghệ Verime: nhận diện khuôn mặt, giúp giảm thời gian xác thực bằng con người, OcR: nhận diện chữ viết,
đọc thông tin từ cMND
Tiêu chuẩn mã hóa MD5 256bit

các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong nhành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam
Hệ thống tường lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép cũng như tấn công từ bên ngoài
Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi khi có giao dịch phát sinh

Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng:
Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên Internet SSl (Secure Sockets layer) do Globbalsign cấp
chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật thông tin thanh toán (PcI DSS) do Trustway cung cấp

Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng:
Về hạ tầng vật lý: Hệ thống server được đặt trong trung tâm dữ liệu của VDc, mọi truy cập đều cần có xác nhận
từ các cấp lãnh đạo;
Về máy chủ: chạy trên hạ tầng ảo hóa hiện đại tính sẵn sàng cao;
Về truy cập máy chủ: chỉ những người đã được phê duyệt trước mới có thể truy cập vào server. Mọi truy cập đều
thông qua 2 bước xác thực (mật khẩu + OTP);
Về dữ liệu: Được lưu trữ  trên các server có quyền truy cập hạn chế, dữ liệu được mã hóa hoàn toàn bằng các
phương pháp mã hóa mạnh;
Về sao lưu: Dữ liệu được sao lưu tự động, thường xuyên. Dữ liệu được lưu trữ  làm 3 bản đặt tại 3 nơi khác nhau.
Hàng tuần, các bản backup sẽ được lấy ngẫu nhiên để thử nghiệm kết quả backup (việc này hoàn toàn tự động).

-
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NHẬT CƯỜNG
“Giữ - Nhiệt - Đồng - Tôn”

Ngày thành lập: 20/6/2001
Doanh thu năm 2016: 382 tỷ VNĐ 

Tổng số lao động (7.2017): 797
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ - công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật cường (Sau đây gọi tắt là Nhật cường) bên cạnh là một thương hiệu uy tín cung
cấp điện thoại thông minh, thì nhiều năm qua, Nhật cường đã nghiên cứu và triển khai các giải pháp chính quyền
điện tử cho khối Hành chính sự nghiệp, giải pháp ERP tổng thể và các giải pháp Thương mại điện tử cho khối
Doanh nghiệp. 
Nhật cường là một trong những đơn vị cung cấp những giải pháp, phần mềm hỗ trợ cho Thủ đô Hà Nội xây dựng
chính quyền điện tử - Thành phố thông minh như: cơ sở dữ liệu dân cư, Dịch vụ công trực tuyến, Quản lý Giáo
dục, Quản lý y tế, xuất nhập cảnh,… Hệ thống Quản trị doanh nghiệp tổng thể ProERP của Nhật cường đang
được triển khai cho một loạt các chuỗi bán lẻ như siêu thị Minh Hoa, siêu thị linh Giang, Viettel Store, Hoàng
Anh Gia lai,…
Năm 2016, với những thành tựu đạt được, Nhật cường đã được trao Huân chương lao động hạng 3. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư, Phần mềm lưu trú
Phần mềm Dịch vụ hành chính công trực tuyến; Hệ thống Một cửa điện tử
Phần mềm Quản lý Giáo dục:Tuyển sinh đầu cấp, Sổ điểm điện tử, Sổ liên lạc điện tử
Phần mềm lĩnh vực Y tế: Quản lý bệnh viện, Quản lý Hồ sơ sức khỏe, Tầm soát ung thư
Hệ thống quản lý tổng thể Doanh nghiệp ProERP

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam
Khách hàng tiêu biểu: 

Khối Hành chính sự nghiệp: UBND Tp. Hà Nội, công an Hà Nội, Sở Thông tin truyền thông Hà Nội, Sở Tư
pháp Hà Nội, Sở Giáo dục Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, … UBND các Quận như long Biên, Nam Từ liêm, Bắc
Từ liêm,…
Khối Doanh nghiệp: Viettel Store, Minh Hoa Group, Hoàng Anh Gia lai, siêu thị linh Giang,…

Công tác chăm sóc và khách hàng: Ngoài dịch vụ chăm sóc khách hàng thông qua các trung tâm bảo hành tại các
vùng miền khác nhau, Nhật cường còn có gần 100 nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng 24/7 qua nhiều kênh
khác như: Hỗ trợ trực tiếp qua hoạt động đào tạo, tập huấn, Hỗ trợ gián tiếp qua hệ thống Tổng đài điện thoại, Email,
Facebook,…

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: Xác định SMAc là xu hướng công nghệ của thế giới, đội ngũ chuyên gia
của Nhật cường Software đã nghiên cứu và phát triển để kịp thời ứng dụng các công nghệ di động, phân tích dữ
liệu lớn, công nghệ điện toán đám mây vào danh mục các sản phẩm và giải pháp của công ty, Nhật cường tự tin
phát triển tích hợp hệ thống, phát triển nguồn nhân lực, chính phủ điện tử,…
Đội ngũ cán bộ công nghệ, kỹ thuật của Nhật cường sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế của các tập đoàn cNTT uy
tín hàng đầu thế giới như: McSE, McSA, McTS, McTIP, ccNA, ccNP; OcP 11g, OcA 11g, Oracle Exadata,
OcP Develop
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Địa chỉ Trụ sở: Số 39-41 lý Quốc Sư, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 3938 5000   |   Fax: 024 3928 5827
E-mail: contact@nhatcuong.com   |   Website: www.nhatcuong.com.vn 

Nhật Cường mong muốn được đồng hành cùng các UBND, các Sở banh ngành, cơ quan
hành chính các tỉnh thành và cộng đồng doanh nghiệp trên toàn quốc. Với đội ngũ kỹ
sư trình độ cao cùng với kinh nghiệm triển khai các giải pháp Chính phủ điện tử cho Thủ
đô Hà Nội và triển khai hệ thống ERP cho nhiều doanh nghiệp lớn, Nhật Cường tự tin
có thể đáp ứng nhu cầu của những khách hàng khó tính nhất!.”

LIÊN HỆ

Ông Trần Ngọc Ánh
Phó Tổng Giám đốc

Nghiên cứu và phát triển (R&D): Nhật cường có 10 cán bộ R&D với mức đầu tư chiếm 3% doanh thu mỗi năm.
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Nhật cường áp dụng Hệ thống Quản lý an ninh thông
tin theo ISO/IEc 27001:2013 
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: Nhật cường đã và đang xây dựng hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9001:2015 và Quản lý Dịch vụ cNTT theo chuẩn ITIl. 

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 797 bao gồm: Thạc sĩ (8%); cử nhân và Kỹ sư (87%); Tốt nghiệp THPT (5%)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (85%); tiếng Nhật (1%); Ngoại ngữ khác (14%)
Độ tuổi trung bình: 25
Các chứng chỉ đào tạo: McSE, McSA, McTS, McTIP, ccNA, ccNP, OcP 11g, OcA 11g, Oracle Exadata,
OcP Develop

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
“We create the next values”

Ngày thành lập: 13/01/2012
Doanh thu năm 2016: 36 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 108%

Tổng số lao động (7.2017): 180 người
Thị trường chính: Nhật Bản

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Được thành lập vào đầu năm 2012, công ty cổ phần Ominext là một công ty hoạt động trong lĩnh vực cNTT
chuyên về phát triển phần mềm y tế cho thị trường Nhật Bản. công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, 2 công ty thành
viên tại Nhật là Omi Japan và Omi Medical.

Tầm nhìn: Ominext hướng đến mục tiêu trở thành một doanh nghiệp SI thực thụ, chuyên sâu về lĩnh vực Y tế.
Đồng thời quyết tâm trở thành một doanh nghiệp Outsourcing kiểu mới có năng lực đề xuất giải pháp, thiết kế
hệ thống và năng lực sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ cNTT chất lượng đẳng cấp quốc tế.
Sứ mệnh: Ominext quyết tâm thực hiện sứ mệnh cải tiến, đổi mới, không ngừng sáng tạo để tạo ra những giá trị
mới cho sản phẩm cũng như con người Ominext. 

các giải thưởng, danh hiệu đã đạt được: 
Huy chương Vàng cho hạng mục Đơn vị phần mềm xuất khẩu tại Giải thưởng Top 5 và Huy chương vàng IcT
Việt Nam năm 2016 do Hội tin học TP. HcM tổ chức. 
chứng nhận Thương hiệu hàng đầu - TOP Brands 2016 do Viện Nghiên cứu Kinh tế phối hợp với liên minh
Thương mại Global GTA - Global Trade Alliance (Vương quốc Anh) cấp.
Danh hiệu 50 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam năm 2016, 2017 do VINASA bình chọn. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Phát triển ứng dụng Web, ứng dụng Mobile về y tế cho thị trường Nhật Bản
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: cho đến nay, Ominext đã tạo ra 6 sản phẩm game, 2 sản phẩm ứng dụng y tế
và 1 sản phẩm website tuyển dụng. Trong tương lai gần, Ominext dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt
những sản phẩm mới mang tính ứng dụng và có công nghệ cao. 
Giới thiệu cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho ứng viên Việt Nam.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Nhật Bản với 2 công ty thành viên là Omi Japan và Omi Medical. Tỉ lệ tăng trưởng của Ominext
luôn đạt được xấp xỉ 100% qua các năm.
Khách hàng tiêu biểu: các tập đoàn lớn của Nhật Bản, do đó những sản phẩm của Ominext đã được sử dụng rộng
rãi ở rất nhiều bệnh viện và hàng trăm hiệu thuốc trên toàn nước Nhật.
Công tác chăm sóc và khách hàng: Ominext có tri thức sâu về y tế của Nhật và có khả năng đề xuất giải pháp, tư
vấn cho các đơn vị y tế đến từng chi tiết.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: 

công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp: Mac, OSX, iOS, Android、Unix, linux, Windows, Windows Server,
Objective c, Java, Java Android, Unity, Javascript, PHP, .Net, xHTMl/cSS, html5/css3, JS game engine.
SQlServer, MongoDB, MySQl, SQl lite, SQl 7/2000/2005, Oracle, cocos2dx…
công nghệ thế mạnh: Security Solutions for cloud-based medical system; Datamining trên cơ sở dữ liệu lớn;
OcR: nhận dạng các thẻ bảo hiểm y tế.v.v
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Nghiên cứu và phát triển (R&D): bao gồm 15 người được thành lập từ năm 2015, cho đến nay đã tạo ra 6 sản phẩm
game, 2 sản phẩm ứng dụng y tế và 1 sản phẩm website tuyển dụng.
Quản lý chất lượng: tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Chế độ bảo mật cho công ty và khách hàng: chứng chỉ ISO/IEc 27001:2013.
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: tuân theo quy trình MIERUKA do chính Ominext tạo
ra và được tiêu chuẩn hoá trong ISO 9001. Với quy trình này, khách hàng và team phát triển dự án luôn luôn nhìn
thấy rõ ràng hiện trạng của dự án, giúp giám sát chặt chẽ về tiến độ và chất lượng của sản phẩm. Ominext ý thức
được việc mình đang hoạt động trong một lĩnh vực chuyên biệt là y tế, đòi hỏi chất lượng sản phẩm rất cao về mọi
mặt nên đã và đang áp dụng triệt để quy trình vào việc sản xuất sản phẩm. 

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 180 bao gồm: Thạc sĩ (10); cử nhân và Kỹ sư (180); Tốt nghiệp THPT (180)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (180); tiếng Nhật (40); Ngoại ngữ khác 
Độ tuổi trung bình: 27
Các chứng chỉ đào tạo: chứng chỉ PMP(Project Management Professional), chứng chỉ ISTQB® (International
Software Testing Qualifications Board)

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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Trụ sở: Tầng 8 Tòa nhà cTM, Số 139 cầu Giấy, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3795 5299   |   E-mail: info@ominext.com   |   Website: www.ominext.com
Địa chỉ OmiJapan:
Saitama, OmiJapan: Maple Todakoen #303, 3-6-2, Honcho, Todashi, Saitama, 335-0023, Japan
Điện thoại: 0909 962 9920/0909 806 9920   |   Email: hanhdm@ominext.com 

“Tập thể Ominext có một ước mơ chung và quyết tâm thực hiện ước mơ đó, đó là
trở thành một công ty dẫn đầu về phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ CNTT
trong lĩnh vực y tế. 
Ominext mong muốn tìm được các đối tác:
•   Đang tìm SI làm về lĩnh vực công nghệ thông tin trong y tế
•   Đang mong muốn mở rộng business về dịch vụ CNTT trong y tế cho thị trường
Việt Nam 
Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng nhau chia sẻ ước mơ giúp đỡ những bác sĩ và
bệnh nhân trong công việc và cuộc sống của họ thông qua công nghệ thông tin.”

LIÊN HỆ
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Ông Trần Quốc Dũng  
Giám đốc Điều hành 
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
“Kết quả mô tả giá trị”

Ngày thành lập: 12/1996
Doanh thu năm 2016: 797  tỷ  đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 19%

Tổng số lao động (7.2017): 177 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
là công ty cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống chuyên nghiệp với 21 năm kinh nghiệm và uy tín trong ngành
cNTT tại Việt Nam, đến nay công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc Đẩu đang tiếp tục khẳng định là công ty hàng
đầu trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống cNTT với các dịch vụ đa dạng và chuyên sâu với doanh thu tăng trưởng liên
tục trong 5 năm qua.
chúng tôi tin tưởng vào nền tảng vững chắc của công ty là những con Người hàng ngày làm việc và đồng hành
cùng chúng tôi. Với nền tảng vững chắc này chúng tôi đáp ứng và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng đa ngành nghề,
đa địa phương. Phát triển và lợi nhuận là điều tất yếu, điểm khác biệt của công ty cổ phần công nghệ Sao Bắc
Đẩu là chúng tôi dùng lợi Nhuận để tái đầu tư vào con Người nhằm vươn tới sự phát triển bền vững.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông, đặc biệt có kinh nghiệm và là nhà tích hợp
hệ thống đi đầu trong thiết kế và triển khai các giải pháp về IoT (Internet of Things);
cung cấp các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây;
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin;
cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông và cNTT cho các khu đô thị mới, và cao ốc văn phòng, các khu chung cư;
cung cấp dịch vụ onsite cho dàn khoan, công ty dầu khí.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam
Khách hàng tiêu biểu: 

các công ty FSI: Bảo hiểm AAA; Vietcapital Bank; Đông Á Bank; …
các công ty sản xuất, kinh doanh: Honda; Abbott; Bigc; Vin Group; …
các công ty cung cấp dịch vụ: Viettel; Mobifone; HTV; …
các tổ chức chính phủ: Bộ Ngoại giao; Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế; …

Công tác chăm sóc khách hàng: Ngoài chương trình khảo sát lấy ý kiến khách hàng hàng năm, đội ngũ chăm sóc
khách hàng còn thường xuyên cập nhật các phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ do công ty
cung cấp thông qua các hội thảo, các buổi đào tạo, cập nhật về công nghệ mà công ty tổ chức.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
là đối tác uy tín của các hãng công nghệ toàn cầu như: cisco, IBM, Microsoft, Hitachi, HP, F5,… cũng là đối tác
công nghệ duy nhất của cisco tại Việt Nam có đồng thời các chứng nhận: đối tác Vàng, đối tác về dịch vụ cloud
- cloud and Managed Services, Master cloud Builder.
công ty áp dụng các hệ thống quy trình chuẩn Quốc tế: ISO 9000, ISO 27000, do tổ chức TUVNord cấp chứng
nhận.
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
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Trụ sở: lô U12B-16A - Đường số 22, KcX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3770 0968   |   Fax:  028 3770 0969
E-mail: info@saobacdau.vn   |   Website: www.saobacdau.vn 

“Sao Bắc Đẩu ngày nay không chỉ là công ty Sao Bắc Đẩu với chỉ một mảng kinh
doanh tích hợp hệ thống mà còn là một tập thể bao gồm nhiều thành viên trong Đại
gia đình Sao Bắc Đẩu với những lĩnh vực kinh doanh đa dạng trong ngành công nghệ
thông tin.
Sao Bắc Đẩu luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và chúng tôi tin rằng để làm
được điều đó chúng tôi phải có những con người có kiến thức, kỹ năng và ý thức tốt
để duy trì được sự tin tưởng của khách hàng. Mối quan hệ chiến lược với các nhà sản
xuất hàng đầu trên thế giới giúp chúng tôi cập nhật các công nghệ, giải pháp tiên tiến
nhất để có thể chuyền giao cho khách hàng một các tốt nhất.
Ngoài trách nhiệm mang lại sự lợi nhuận cho nhà đầu tư, chúng tôi còn chia sẻ lợi
ích với cộng đồng và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân viên. Chúng tôi cam kết
mang lại sự thành đạt, niềm tự hào cho những ai đồng hành với chúng tôi, những
người đã, đang và sẽ đặt trọn niềm tin vào chúng tôi.”

LIÊN HỆ

Ông Trần Anh Tuấn
Tổng Giám đốc

Quản lý chất lượng: công ty áp dụng các hệ thống quy trình chuẩn Quốc tế: ISO 9000, do tổ chức TUVNord cấp
chứng nhận.
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Bảo mật thông tin trong doanh nghiệp cho khách hàng
và chính Sao Bắc Đẩu là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty. chính vì vậy ban lãnh đạo công ty đã định
hướng và chỉ đạo hoạt động của tổ chức theo quy chuẩn quốc tế ISO 27000, đến năm 2011 công ty chính thức được
cấp chứng nhận ISO 27001 do Tuv Nord đánh giá.

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 177 bao gồm: Thạc sĩ (09); cử nhân và Kỹ sư (150); Khác (01)
Độ tuổi trung bình: 32 tuổi
Các chứng chỉ đào tạo: Đội ngũ kỹ sư trình độ cao đạt được chứng nhận quốc tế do các đối tác công nghệ lớn cấp
như: chứng chỉ ccIE, cISSP, ccDP, McSE, VcI…

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 
SAVIS VIỆT NAM
“Nếu một thứ nào đó tốt, chúng tôi sẽ làm nó trở nên tốt hơn”

Ngày thành lập: 04 /11/2004
Doanh thu năm 2016: 133 tỷ đồng

Tổng số lao động (7.2017): 90 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ
công nghệ thông tin cho các khách hàng thuộc khối chính phủ, Tài chính - Ngân hàng, Truyền hình - Viễn thông,
Y tế, Giáo dục… 
Trong suốt quá trình hoạt động, SAVIS không ngừng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ theo các xu
hướng công nghệ mới nhất để trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cNTT. Năm 2016 SAVIS được Hiệp hội
Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn là một trong 50 doanh nghiệp cNTT
hàng đầu Việt Nam. Với tầm nhìn sâu rộng, SAVIS hướng đến trở thành một thương hiệu quốc tế có chất lượng,
tên tuổi và uy tín trên thị trường khu vực và thế giới. 
SAVIS đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng, truyền hình và lưu trữ. Năm
2015, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Giải pháp công nghệ SAVIS Việt Nam - Ông Hoàng Nguyên Vân vinh
dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam”, bởi đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát
triển truyền hình Việt Nam. Năm 2017, SAVIS chính thức trở thành thành viên danh dự của Hội đồng lưu trữ Quốc
tế (IcA), mở ra cơ hội nghiên cứu, hợp tác và và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới cho ngành
lưu trữ tại Việt Nam.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Bộ giải pháp Khung chính quyền điện tử: Giải pháp Khung chính quyền điện tử nền tảng kiến trúc mở; Giải pháp
Hành chính một cửa điện tử liên thông; Giải pháp Trục tích hợp dữ liệu ESB và API Management; Giải pháp cổng
thông tin Điện tử & Dịch vụ công cấp 3, cấp 4
Giải pháp Quản lý số hóa và lưu trữ điện tử tổng thể SAVIS i-EcM theo chuẩn mở OAIS ISO 14721:2012.
Giải pháp Data Warehouse (Kho dữ liệu) và Báo cáo Thông minh.
Hệ thống Phần mềm ký số tập trung Signing-Hub và Giải pháp Ký số Mobile PKI.
Dịch vụ tích hợp hệ thống: cơ sở Hạ tầng cNTT, Tư vấn chiến lược cNTT, Hạ tầng mạng, An toàn thông tin, Hệ
thống và điện toán đám mây, Trung tâm dữ liệu, SaaS…

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: SAVIS tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam và có mối quan hệ đối tác lâu năm với những
tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. 
Khách hàng tiêu biểu:  SAVIS tự hào khi trở thành nhà cung cấp cho những khách hàng lớn thuộc khối chính phủ,
Giáo dục, Ngân hàng hay Truyền hình…như:

Khối chính phủ: Tổng cục chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông , Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Thanh tra chính Phủ, Ủy ban Dân tộc, Kiểm toán Nhà nước…
Khối Tài chính - Ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát  triển Nông thôn
Việt Nam Agribank, Ngân hàng TMcP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng TMcP công thương
Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng TMcP Tiên Phong TPBank, Ngân hàng TMcP Quốc Dân NcB…
Khối Giáo dục: Trường Đại học BK Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ lê Hồng Phong, Trường
Đại học KD & cN Hà Nội, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện An ninh Nhân dân...
Khối Phát thanh - Truyền hình: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Đài Tiếng nói
Việt Nam.
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CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Quy trình quản lý chất lượng: Theo tiêu chuẩn ISO 9001
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: 

Triển khai giải pháp chống thất thoát dữ liệu trong công ty. 
Xây dựng quy trình về bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001.
Xây dựng cam kết bảo mật thông tin NDA toàn công ty.

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 90 bao gồm: Thạc sĩ (5%); cử nhân và Kỹ sư (90%); cao đẳng - Trung cấp (5%)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (77%); Ngoại ngữ khác (8%)
Độ tuổi trung bình: 26 - 28

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

Trụ sở: Số 22, lô 1c, Đường Trung Yên 11c, Khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 024 3782 2345   |   Fax: 024 3782 3939
E-mail: info@savis.com.vn   |   Website: www.savis.vn 

“Tại SAVIS, Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ đơn thuần,
Chúng tôi còn mang đến kinh nghiệm của chính mình!
Trải qua hơn 12 năm phát triển, SAVIS có nhiều kinh nghiệm từ những dự án lớn trên
toàn quốc. Chúng tôi tự tin rằng với những kinh nghiệm đó cùng đội ngũ chuyên gia
IT sáng tạo, SAVIS luôn cung cấp những sản phẩm giải pháp và dịch vụ đáp ứng mọi
yêu cầu của khách hàng.”

LIÊN HỆ
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Ông Hoàng Nguyên Vân
Tổng Giám đốc
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC
“Đối tác thương mại điện tử tin cậy 
của các nhà bán lẻ”

Ngày thành lập: 10/ 06/ 2008
Doanh thu năm 2016: 135 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu 2 năm gần nhất: 
2015: 30 %; 2016: 61%

Tổng số lao động (7.2017): 350 người
Thị trường chính: Singapore, Australia, Nhật Bản,
châu Âu, Hoa Kỳ, Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
SmartOSc cung cấp các giải pháp thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Với hơn 350
chuyên gia trên các văn phòng tại Australia, Singapore, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, và Việt Nam; SmartOSc đang
là đối tác của các thương hiệu bán lẻ lớn trên thế giới như lotte, My Kingdom, Nestlé, PayPal, SpaceX, courts,
club 21, Priceline Pharmacy và Smartbox. các giải pháp được SmartOSc cung cấp dựa trên hiểu biết chuyên sâu
về ngành công nghiệp bán lẻ, được công nhận là đối tác chiến lược của các nền tảng công nghệ lớn như Magento,
Sitecore, Shopify Plus và Adobe.

Bên cạnh xây dựng đội ngũ phát triển sản phẩm, đội ngũ tư vấn sau bán hàng với nhiều năm kinh nghiệm giúp
khách hàng tối ưu hóa hệ thống trong những chiến dịch thúc đẩy bán hàng, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng với
thương hiệu.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Tư vấn, xây dựng giải pháp thương mại điện tử kết nối đa kênh (Omnichannel)
Triển khai giải pháp digital marketing, tối ưu hóa bán hàng online
Triển khai giải pháp kết nối điểm bán hàng online và offline (connectPOS)
cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
Công nghệ: Giải pháp của SmartOSc được xây dựng trên những nền tảng công nghệ tiên tiến được ưa chuộng như
Magento, Sitecore, Shopify Plus và Adobe nhằm giúp các nhà bán lẻ xây dựng những hệ thống thương mại điện
tử hiệu quả nhất.

Magento: là đối tác vàng và đối tác chiến lược tại khu vực Đông Nam Á của nền tảng thương mại điện tử lớn
nhất thế giới dành cho doanh nghiệp.
Sitecore: là đối tác chiến lược của nền tảng quản lý trải nghiệm khách hàng Sitecore. Với thế mạnh nguồn
chuyên gia .NET dồi dào, SmartOSc không chỉ là đối tác công nghệ của các thương hiệu lớn trên thế giới mà
còn cung cấp giải pháp nguồn nhân lực .NET chất lượng cao.
Adobe Experience Manager (AEM): là đối tác chiến lược của Adobe, SmartOSc không chỉ cung cấp giải pháp
xây dựng hệ thống website thông tin, mà còn triển khai Adobe Analytics và giải pháp kết nối nền tảng AEM và
Magento, mang lại phương pháp bán hàng mới hiệu quả và trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới cho khách hàng.
Shopify Plus: là đối tác đầu tiên cung cấp giải pháp trên nền tảng Shopify Plus dành cho khách hàng doanh

nghiệp tại khu vực Đông Nam Á.
Ngoài ra SmartOSc cũng được biết tới là đối tác quan trọng của các nền tảng Hybris, Drupal, Umbraco,
Episerver, Kentico.

Chính sách chất lượng:
Chứng chỉ quản lý chất lượng: ISO 9001:2008
Đội ngũ Quality Assurance: cùng với chính sách chất lượng áp dụng trong các dự án, công ty xây dựng đội ngũ
quản lý chất lượng hoàn toàn độc lập với nhóm phát triển. Đặc biệt, SmartOSc có đội ngũ chuyên viên đánh
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Trụ sở: Tầng 18 tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, Quận Từ liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3762 0248   |   E-mail: info@smartosc.com   |   Website: https://www.smartosc.com
chi nhánh Tp. Hồ chí Minh: Tầng 10, Tòa nhà Hà Đô, Số 2 Đường Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình 
Điện thoại: 028 3848 6795
chi Nhánh tại Anh: 21 Selsdon close, Surbiton, KT64TF, United Kingdom
Điện thoại: (+44) 20 8390 2587
chi Nhánh tại Australia: U 1325, level 13, Macquarie House 167 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia
Điện thoại: (+61) 2 8007 5069
chi Nhánh tại Mỹ: 109 Maple Ave, college Station, Texas 77840, USA
Điện thoại: (+1) 310 736-1610
chi Nhánh tại Singapore: 26-04 International Plaza, 10 Anson Road, Singapore 079903
Điện thoại: (+65) 8358 5763

Với tầm nhìn “Nhà cung cấp giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử” và
phương châm xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng, SmartOSC đặt ra sứ mệnh
“Thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho các đối tác và khách hàng thông qua việc kết nối
chuỗi giá trị toàn cầu.” Với đội ngũ chuyên gia trên 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
thương mại điện tử đã được thử thách trong những dự án đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng
cao, SmartOSC tự tin sẽ đem lại những giá trị thực cho các thương hiệu và đối tác làm
việc với chúng tôi. 

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Chí Hiếu
Chủ tịch

giá chất lượng sản phẩm từ góc nhìn của người dùng (end user) và đội ngũ kiểm soát chất lượng sau bán hàng
nhằm đảm bảo các hệ thống thương mại điện tử đang hoạt động đủ khả năng đáp ứng và được tối ưu với lượng
truy cập và đơn hàng lớn.

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 350 kỹ sư
Các chứng chỉ đào tạo mà các nhân viên trong công ty đã đạt được:  

20 lập Trình Viên đạt chứng chỉ Magento
199 lập Trình Viên đạt chứng chỉ đào tạo Magento 2
25 lập Trình Viên đạt chứng chỉ Sitecore
30 lập Trình Viên đạt chứng chỉ Adobe Management Manager và Adobe Analytics
30 lập Trình Viên đạt chứng chỉ Shopify Plus

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh: 350 kĩ sư; tiếng Nhật: 50 kĩ sư

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-

-

•
•
•
•
•



110 50 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017

phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

CÔNG TY TNHH TIỀN PHONG
“Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn”

Ngày thành lập: 18/06/1994
Doanh thu năm 2016: 52 tỷ đồng

Tổng số lao động (7.2017): 31 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty TNHH Tiền Phong TF được thành lập tháng 6/1994. TF chuyên cung cấp các giải pháp quản lý biên tập Báo,
các ứng dụng GIS, quản lý cSDl địa chính, các giải pháp nhận dạng đa sinh trắc, thiết kế kiến trúc - mô phỏng - Trò
chơi 3D và các giải pháp ứng dụng Digital Signage, quản lý hiển thị đa nguồn thông tin hình ảnh - video, quản lý dữ
liệu Video và Hệ thống ccTV…v.v và dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài. TF có các Văn phòng tại Hà Nội, Hồ chí Minh,
chi nhánh Tien Phong Gmbh tại cHlB Đức và Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc.
Tầm nhìn và sứ mệnh: Phát triển nội lực bằng cách sáng tạo, chuyên sâu nhằm tạo nên những ứng dụng phần mềm mới
được trang bị các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và IoT trong những thị trường đặc thù, mở rộng thị trường của công với định
hướng tăng trưởng nhanh, trở thành một trong những công ty cNTT hàng đầu của Việt nam trong năm năm tới.
Các giải thưởng và danh hiệu đạt được:

Danh hiệu Sao Khuê 2012 dành cho Giải pháp phần mềm ứng dụng quản lý biên tập Báo, trên nền tảng MS-
SharePoint. 
Danh hiệu Sao Khuê 2014 dành cho Giải pháp phần mềm ứng dụng quản lý cấp phát chứng nhận quyền sử dụng đất
với các công cụ số hóa quản lý địa chính và cSDl địa chính. 
chứng nhận 40 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2015
chứng nhận 50 Doanh nghiệp cNTT hàng đầu Việt Nam 2016

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Giải pháp phần mềm:

Sản phẩm và dịch vụ CNTT:
Tường màn hình ghép và màn hình lớn lcD/lED/lED chiếu sau, hiển thị đa hình ảnh
Tổng đài và thiết bị hội nghị truyền hình, camera an ninh và tự động phân tích Video3D
Dịch vụ chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu bản đồ
Gia công ứng dụng phần mềm trên nền tảng Sharepoint và ArcGIS
Gia công đồ họa - hoạt hình, thiết kế kiến trúc, hình vẽ 3D và chuyển đổi dữ liệu 2D sang 3D
Nhập liệu đa sinh trắc, cá thể hóa thông tin nhân thân, hộ chiếu, thị thực điện tử và căn cước 
cung cấp các hệ thống hiển thị đa hình ảnh - đa màn hình, Digital Signage, truyền tải quảng cáo qua mạng trên các
màn hình lớn và các Kiosk thông tin.
Quản lý Video trong các hệ thống ccTV lớn
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

Tòa soạn Điện tử/Trung tâm Truyền thông Đa phương
tiện
chứng nhận Quyền sử dụng đất, cơ sở dữ liệu Địa
chính
Giải pháp giao thông thông minh: thu phí tự động và
nhận dạng biển số xe.
các hệ thống IP camera, ccTV và giải pháp quản lý
Video

Nhận dạng Đa sinh trắc, cơ sở dữ liệu dân cư, Hộ
chiếu - Thị thực và căn cước điện tử, Kiểm soát biên
giới/ra vào tòa nhà
Hệ thống Digital Signage
Thiết kế kiến trúc 3D, các hệ thống mô phỏng và trò
chơi 3D
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Trụ sở: P.1604 toà nhà OcT3A khu đô thị REScO Xuân lộc 5 - Xuân Đỉnh, Đường Phạm Văn Đồng, 
Quận Bắc Từ liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3783 3488   |   Fax: 024 3783 3486
Email: info@tienphongtf.com   |   Website: http://tf.com.vn 

Đổi mới và Sáng tạo để đảm bảo cung cấp được các giải pháp Công nghệ hàng
đầu thế giới với Hiệu quả cao nhất và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho mọi khách
hàng của TF!

LIÊN HỆ

Ông Phạm Quân
Tổng Giám đốc

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: các Bộ, Sở, Ban nghành, các cơ quan có sử dụng vốn ngân sách nhà Nước và vốn tài trợ
Khách hàng tiêu biểu: 

Tòa soạn điện tử- Sở TTTT Hà Nội và 14 Tòa soạn - Ban biên tập Báo tại Hà Nội: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Thời
báo Doanh nhân, Báo Đại biểu nhân dân…v.v.
Sở Tài nguyên Môi trường Nghệ An; Nhà Quốc hội mới, Ba Đình, Hà Nội; Bộ tham mưu Bộ tư lệnh Quân chủng Hải
quân Việt nam và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol (lion, Pháp); Bộ công an, Bộ
Quốc phòng

Công tác chăm sóc và khách hàng: dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7, nhanh chóng, hiệu quả và tận tâm. Khách hàng 
luôn hài lòng về chúng tôi

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp: 

-
-

-

-

•

•

Microsoft SharePoint, Oracle RDBMS
công nghệ quản lý, chuẩn hóa và chỉnh sửa cSDl bản
đồ địa chính trên nền tảng Esri ArcGIS, MicroStation
công nghệ nhận dạng màng mống mắt, Mặt, Vân tay,
chữ ký viết tay 
công nghệ xác thực hộ chiếu điện tử

công nghệ phát triển trò chơi 3D Unity Game Engine
Phần mềm mô hình và tạo hình kiến trúc 3D Max
Phần mềm Scala Digital Signage
Hệ thống phần mềm quản lý thông tin Video trong
cSDl lớn

•
•

•

•

•
•

•

Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng:
Sử dụng công nghệ nhận dạng và xác thực đa sinh trắc, OTP, HSM, xác thực kiểm tra thông tin qua mạng
Sử dụng các công nghệ bảo mật do các Hãng cung câp giải pháp như Microsoft, SafeNet, Soucefile và bảo mật truy
cập xác thực nhân thân bằng đa sinh trắc

Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: TcVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 30 bao gồm: Tiến sĩ (02); cử nhân và Kỹ sư (28); 
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (25); tiếng Nhật (01); Tiếng Nga (02)
Độ tuổi trung bình: 28 
Các chứng chỉ đào tạo: Oracle DBA, Oracle RDBMS, Microsoft SharePoint, ccNA, ccNP, ArcGIS, ePassport
recognition/Gemalto, BioEngine, E-Signature, FaceIt, ID Iris, Scala Digital signage, Planar’ video wall engineering,
Jupiter’s multi viewer processor engineering

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

•
•

-

-

-
-
-
-
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
TINH VÂN
“Together we shine”

Ngày thành lập: 20/07/1994
Doanh thu năm 2016: 184 tỷ đồng

Tổng số lao động (7.2017): 234 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Tinh Vân định hướng thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng của sức mạnh tri
thức và tính nhân bản, vươn ra thị trường toàn cầu, nỗ lực đóng góp cộng đồng và phát huy tối đa tài năng, sức sáng
tạo cho mỗi thành viên.
Tinh Vân đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực cNTT tại Việt Nam nhiều năm liên tục từ 2002 đến
2016 như: Sao Khuê, cúp vàng cNTT, TOP5 IcT, Giải thưởng cNTT-TT Tp. Hồ chí Minh, Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bằng khen của Văn phòng chính phủ… 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Phát triển phần mềm
Gia công và xuất khẩu phần mềm
Dịch vụ tư vấn cNTT và Dịch vụ Phần mềm
Truyền thông số và Mobile Marketing

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Sách giáo khoa điện tử (duy nhất), dẫn đầu trong Giải pháp Quản trị Nhân sự cho Doanh nghiệp,
có thị phần lớn trong các giải pháp cho ngành Giáo dục, khối chính phủ, Dịch vụ Giá trị gia tăng và Nội dung số
trên Di động.
Khách hàng tiêu biểu: 

Khối chính phủ: Văn phòng chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ công an…
các Doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước: VinGroup, SunGroup, Masan Group, Sasco, Rosneft, Mai linh,
GreenFeed, Panasonic; các ngân hàng lớn: Techcombank, Vietcombank…
các Trường Đại học hàng đầu Việt Nam: ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương…

Chăm sóc khách hàng: các cán bộ theo dõi bảo hành sẽ thực hiện lấy ý kiến khảo sát về việc hỗ trợ các yêu cầu từ
khách hàng định kỳ 6 tháng/lần ở cấp đơn vị và hàng năm ở cấp Tập đoàn.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp:

Technology: PERl (Oracle); cSM (Oracle); DWH (Oracle Express); Web (Web_WebSphere, Web_BEA
Weblogic, Web_OracleAS); Mobile OS: IOS, Android, BlackBerry, Windows Mobile.
Programming languages: JAVA (J2SE, J2EE, l2ME), XMl/XFS, PHP, Perl, c, c++, PostgreSQl, ActiveX,
Visual c.

Các công nghệ là thế mạnh của công ty: Với những giá trị tích lũy trong hơn 20 năm qua, Tinh Vân là đơn vị tiên
phong và dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực cNTT như Giải pháp tìm kiếm, cổng thông tin, Tích hợp hệ thống, Giải pháp
phần mềm, Dịch vụ Nội dung số, Giải pháp SGK điện tử…
Nghiên cứu và phát triển:

Dự án nghiên cứu và xây dựng cổng thông tin Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Văn phòng Quốc hội, sử dụng
công nghệ cổng thông tin trên nền MS Sharepoint
Nghiên cứu phần mềm quản lý văn bản của Ngân hàng Ngoại thương, Bộ công thương và viện Khoa học Xã hội,
sử dụng công nghệ MS Sharepoint.

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

•
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•

•

•

•

•
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Trụ sở: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, làng Sinh viên Hacinco, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 3558 9970  |   Fax: 024 3558 9971
E-mail: info@tinhvan.com  |  Website: www.tinhvan.com

“Dựa trên giá trị cốt lõi “Công nghệ Phần mềm” và trải qua chặng đường hơn 20 năm
phát triển với sự nhiệt huyết và những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty CP Công
nghệ Tinh vân đã ngày một lớn mạnh và trở thành một trong những công ty công nghệ
hàng đầu Việt Nam với 5 công ty thành viên hoạt động ở 5 lĩnh vực khác nhau.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tất các các công ty thành viên của Tinh Vân sẽ cộng
hưởng sức mạnh để phát triển với bộ 3 chiến lược “Go Global - Go South - Go
Service”.
Lấy triết lý “Khách hàng là trung tâm” làm nguyên tắc chủ đạo cho mọi hoạt động,
Tinhvan Group đã khẳng định mình là một thương hiệu mạnh, đã và đang để lại những
ấn tượng tốt đẹp nhất trong lòng khách hàng về sự uy tín, tính chuyên nghiệp, nhân
văn và vì xã hội.”

LIÊN HỆ

Ông Hoàng Tô
Chủ tịch HĐQT  

-

 

 

 

 
  Cơ cấu nhân sự Tinhvan Group 2017                  Cơ cấu nhân sự Tinhvan Group2017 

        (theo đơn vị thành viên)                                              (Theo Bằng cấp)                            
 

 

Nghiên cứu và phát triển thành công giải pháp Sách giáo khoa điện tử và kho học liệu điện tử. Giải pháp SGK
điện tử đạt Danh hiệu Sao Khuê các năm 2013, 2015, giải thưởng VIFOTEc 2013, Nhân tài Đất Việt 2013…
Dự án nghiên cứu và triển khai platform Mobigate - cổng phân phối nội dung số cho thiết bị di động. Tháng
6/2014, Tinh Vân chính thức đưa Mobigate vào hoạt động.

Chứng chỉ chất lượng đã đạt được:
ISO 9001: 2008
ISO/IEc 27001:2013
cMMI level 3

NGUỒN NHÂN LỰC:

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

•

•
•
•
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phẦN MỀM, GIẢI phÁp Và DỊch Vụ cNTT

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP
“Where Creative Unites”

Ngày thành lập: 29/03/2010
Doanh thu năm 2016: 19 tỷ VNĐ
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 60%

Tổng số lao động (07/2017): 120
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Thông tin chính về hoạt động doanh nghiệp: Phát triển phần mềm và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin.
Các thành tựu và kết quả đã đạt được:

Từ năm 2013: Thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm cung cấp ra thị trường
Năm 2015: Thành lập công ty UNIT Technology Singapore
Năm 2016: Thành lập UNIT chi nhánh Hà Nội

Sứ mệnh và giá trị cốt lõi:
Sứ mệnh: Phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng
Giá trị cốt lõi: chân thật với đối tác, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, nhân viên và cổ đông, sáng tạo
không ngừng để mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH:
Phát triển và cung cấp phần mềm chuyên ngành tài chính và quản trị doanh nghiệp
Tư vấn, triển khai, điều chỉnh và tối ưu các sản phẩm phần mềm quốc tế phù hợp với thị trường Việt Nam
Gia công và phát triển phần mềm theo đơn đặt hàng
Thông tin chi tiết xin tham khảo website: www.unit.com.vn 

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường: Việt Nam và quốc tế.
Phân khúc khách hàng: Ngân hàng, Bảo hiểm, công ty Tài chính, và các Doanh nghiệp vừa và lớn
Khách hàng tiêu biểu:

Ngân hàng: HSBc, Tokyo Mitsubishi UFJ, Shinhan Bank, May Bank, SinoPac Bank, Mega Bank, AcB, Viet
capital Bank, ScB…
Bảo hiểm: Prudential life, Hanwha life, liberty, Generali, FWD, cHUBB life, Phu Hung life…; Tài chính:
Prudential Finance, TOYOTA Finance, VFM...
Doanh nghiệp: Heineken, Suntory Pepsico, TH Milk, coteccons…

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
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CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Ngôn ngữ lập trình: Java, .Net, c/c++…
Database: Oracle, Microsoft SQl Server, IBM DB2, My SQl…
Web application server: IBM WebSphere Application Server, JBOSS Application Server, Red Hat JBOSS
Enterprise Application Platform, and Oracle Weblogic Server.
Hệ điều hành: Microsoft Windows, linux
Qui trình nghiệp vụ BPM - Business Process Management: IBM BPM, JBPM, Microsoft SharePoint

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 120 nhân viên
Độ tuổi trung bình: 26-27 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

Trụ sở: Tầng 5-8-10 Tòa nhà Nikko, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3929 5666   |   Fax: 028 3929 0285
E-mail: info@unit.com.vn; sonlh@unit.com.vn   |   Website: www.unit.com.vn
Văn phòng UNIT chi nhánh Hà Nội: 174A Đội cấn, Phường Đội cấn, Quận Ba Đình
Văn phòng UNIT Singapore: 71 UBI Road 1 #05-41 Singapore 408732

“Là công ty cung cấp và phát triển phần mềm chuyên nghiệp tại Việt Nam, UNIT mong
muốn góp một phần công sức vào sự phát triển của Quý khách hàng bằng việc kết hợp
trí tuệ và tài năng của người Việt để tạo ra những sản phẩm và giải pháp chuyên
nghiệp, tiện dụng, sáng tạo, có giá trị và ứng dụng vào thực tế.
Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Quý đối tác để đem đến khách hàng những bộ phần
mềm chuyên nghiệp và tiện dụng trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp.
Chúng tôi mong muốn hợp tác với Quý khách hàng và Quý đối tác lâu dài để tạo nên
một chuỗi giá trị doanh nghiệp và góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng thịnh
vượng hơn!”

LIÊN HỆ

Ông Lê Hoàng Sơn
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

-
-
-

-
-

-
-
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY PHẦN MỀM VNPT
cHI NHÁNH TỔNG cÔNG TY DỊcH Vụ VIỄN THÔNG

Tổng số lao động (7.2017): 361 người Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
công ty phần mềm VNPT (VNPT Software) là đơn vị mũi nhọn của VNPT trong việc nghiên cứu, phát triển các
giải pháp phần mềm, đã dành nhiều giải thưởng quốc gia uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin như: Danh hiệu
Sao Khuê, giải thưởng Nhân Tài Đất Việt… công ty phần mềm VNPT đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho
nhiều tổ chức, bộ ngành, doanh nghiệp của quốc gia như: Văn Phòng chính Phủ; Văn Phòng Quốc Hội; Bộ Y Tế;
Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo...Trong kế hoạch của mình, VNPT Software định hướng
trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm cNTT hàng đầu Việt Nam, hiện diện trên thị trường quốc tế.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Nền tảng chính phủ điện tử.
các bộ, ban, ngành: y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, …
Doanh nghiệp và cộng đồng.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam.
Khách hàng tiêu biểu: Văn phòng chính phủ; Văn phòng Quốc Hội; Bộ Y Tế; Bộ Thông tin và Truyền thông;
Bộ Giáo dục và Đào tạo…
Công tác chăm sóc và khách hàng: Với 15 nhân viên call center tại trụ sở chính của VNPT Software và nhân
viên hỗ trợ dịch vụ tại các VNPT 63/63 tỉnh, thành phố sẵn sàng hỗ trợ trực tuyến thông qua HelpDesk, qua
điện thoại hay trực tiếp tới khách hàng. VNPT Software cam kết hỗ trợ nhanh, chính xác, tận tụy, đảm bảo yêu
cầu sử dụng dịch vụ không gặp khó khăn, gián đoạn.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ trong các sản phẩm, dịch vụ của VNPT Software: Java base; Apache Tomcat; JBOSS;
MySQl; Oracle; EJB ; StrutSpring, ActiveX, Windows server; .NET; HTMl; MVc; NHibernate; Micro
Service; Rabbit MQ; Web API; Jquery; Bootstrap; MVc 5; Odoo ERP; Python; Pentaho; PostgreSQl; Ubuntu/
Microsoft Windows; Multi-Device; cAS; liferay...

-
-
-

-
-

-

-
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công ty Phần Mềm VNPT - chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
Trụ sở chính: Nhà Internet, lô 2A, làng Quốc Tế Thăng long, phường Dịch Vọng, quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại: 024 379 38927   |   Website: www.vnptsoftware.vn
chi nhánh Miền Nam: Tầng 04, tòa nhà VNPT, 42 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ chí Minh
chi nhánh Miền Trung: 24 lê Thánh Tôn, Tp. Đà Nẵng

Kính gửi quý Khách hàng và đối tác,
VNPT Software được thành lập trong giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ về các nhận
thức và cách thức con người sử dụng, giao tiếp với công nghệ. Kế thừa 70 năm xây
dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam của VNPT, cùng 31,6
triệu thuê bao di động (2016), 3,8 triệu thuê bao Internet băng thông rộng (2016),
chúng tôi ý thức được mọi sản phẩm phần mềm đang xây dựng và triển khai đều gắn
bó mật thiết tới sự phát triển của Việt Nam, đời sống xã hội và sự phát triển của các
doanh nghiệp.
Với mục tiêu xây dựng các sản phẩm, dịch vụ phần mềm phục vụ: Chính Phủ; Cộng
Đồng; Doanh Nghiệp ; Gia công phần mềm. Chúng tôi tin tưởng sẽ là đối tác tin cậy,
lâu dài, sẵn sàng cùng Quý vị trong mọi kế hoạch hiện tại và tương lai.

LIÊN HỆ

Ông Hà Thái Bảo
Giám đốc 

Chứng chỉ chất lượng: cMMI mức 3; 
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: VNPT Software áp dụng ISO 27001 trong công tác an
toàn, bảo mật. các sản phẩm dịch vụ của VNPT Software được triển khai trên hạ tầng máy chủ đặt tại IDc tiêu
chuẩn Tier 3 của VNPT, kết hợp với các phương án hệ thống dự phòng, đồng bộ real time, hệ thống cảnh báo và
phân quyền người dùng…

NGUỒN NHÂN LỰC 
công ty Phần mềm VNPT có đội ngũ nhân sự với tỷ lệ 100% có trình độ đại học và 33% có trình độ trên đại
học. Với 45 vị trí chức danh, trong đó phần lớn nguồn lực nhân sự được tập trung  phát triển các sản phẩm, dịch
vụ cNTT.Љ
Trình độ ngoại ngữ: 100% nhân viên sử dụng được tiếng Anh
Độ tuổi trung bình: 26

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

-
-

-

-
-



118 50 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017



11950 DOANH NGHIÏÅP CNTT HAÂNG ÀÊÌU VIÏÅT NAM 2017

lĩnh vựC iii:
nội dung số, ứng dụng & giải pháp

Cho moBile
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NộI DUNG số, ứNG DụNG & GIẢI phÁp chO MOBIle

TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRUYỀN THÔNG CENTECH

Ngày thành lập: 14/07/2005 Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
centech là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực cNTT, Viễn thông và nội dung số tại Việt Nam.
các hệ thống do centech cung cấp: Hệ thống “platform” cung cấp nội dung trên di động; “platform” quảng cáo
di động; Hệ thống thanh toán di động đa nền tảng; “platform” xây dựng cho các công ty viễn thông di động & doanh
nghiệp, tư vấn cNTT & tích hợp hệ thống.
Các giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt của doanh nghiệp: 

Năm 2012: Đứng trong top 5 nhà cung cấp dịch vụ (SP) của Viettel và top 5 (SP/cP) của Vinaphone và
Mobifone.
Năm 2013: Giải Nhất NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2013 trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Top 100 doanh nghiệp
công nghệ tiêu biểu của châu Á 2013 và tiêu biểu toàn cầu 2013 do tạp chí uy tín thế giới RED HERRING bình
chọn. 
Năm 2014: Đồng hành làm đối tác cung cấp giải pháp công nghệ và tư vấn cho MINDSHARE và UNIlEVER
đoạt huy chương Đồng giải SMARTIES™ VIETNAM 2014.
Năm 2015: Tháng 3 năm 2015: centech trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn F-Secure; Đạt chứng nhận
40 Doanh nghiệp cNTT Hàng đầu Việt Nam do VINASA bình chọn, Top các thương hiệu hàng đầu năm 2015
(Top Brands 2015).
Năm 2016: Hợp tác với công ty viễn thông di động MobiFone và Disney Interactive ra mắt dịch vụ cổng thông
tin giải trí Disney, với Timwe ra mắt dịch vụ cồng thông tin cR7.
Năm 2017: Đơn vị tiêu biểu được cấp chứng nhận Quốc tế Độc lập: “ĐẢM BẢO cHẤT lƯỢNG ĐẠT cHUẨN
QAS 2017 - ISO/QMS 9001" trong lĩnh vực: Phần mềm ứng dụng. 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
cung cấp phần mềm ứng dụng và giải pháp, platform về cNTT cho công ty viễn thông di động và doanh nghiệp;
Tư vấn cNTT & Truyền thông
cung cấp nội dung số chất lượng cao trên thiết bị di động
Tích hợp hệ thống, thanh toán trên di động, quảng cáo trên di động

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: thị trường viễn thông di động tại Việt Nam, nội dung số tại Việt Nam và khu vực bao gồm các
hoạt động kinh doanh trên các công ty viễn thông di động lớn như: Viettel, MobiFone, VNPT, Unitel, Viettel
Global, ..); các KH là đơn vị truyền thông: VTV, VOV….
Danh sách khách hàng tiêu biểu của doanh nghiệp: các đối tác nước ngoài như Gameloft, EA, F-secure, Disney,
Timwe…
Công tác chăm sóc và hỗ trợ khách hàng: Tổng đài 24/7 và các dịch vụ hỗ trợ từ xa hoặc tiếp xúc khách hàng nếu
điều kiện cho phép về mặt địa lý.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Năng lực công nghệ của doanh nghiệp:

Hệ thống dành cho người dùng đầu cuối (end-user): Framework Yii; PHP 5.x; Node JS; Elastic Search; Redis;
Jquery; Hệ thống core (background system): Java 
cơ sở dữ liệu: Oracle 11g; MySQl 5.x; 
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Hệ thống Streaming Data: Wowza Media System
Hệ thống bảo mật nội dung (DRM): Adobe content Server 
Hệ thống sử dụng kết nối platform Microsoft Azure
Quản trị dữ liệu code dự án: SVN

Nghiên cứu và phát triển (R&D):
Nghiên cứu và ứng dụng 1 số kết nối và platform IoT (tracking)
Nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả hệ thống SDP, quản trị dịch vụ thuê bao thành viên
Nghiên cứu và ứng dụng thành công nền tảng hệ thống mới (platform mới) cho các dịch vụ WEB/Mobile site
của công ty (sử dụng Yii framework)

Quản lý chất lượng: chứng nhận QAS - ISO/QMS 9001cấp tại VN bởi liên hiệp chất lượng châu Á Thái Bình
Dương
Chế độ bảo mật cho công ty và bảo mật cho khách hàng: Bảo mật thông tin là nhằm bảo vệ ba thuộc tính của thông
tin: Bảo vệ Tính bí mật; Bảo đảm Tính toàn vẹn; Duy trì Tính sẵn sàng
Các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý chất lượng: quy trình chất lượng được đúc kết từ kinh nghiệm quản
trị và hỗ trợ dịch vụ/KH. Mô hình quản lý dự án Scum Agile. 

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 39, bao gồm: Thạc sĩ (4); cử nhân và Kỹ sư (35)
Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (15); tiếng Nhật (0); Ngoại ngữ khác (0)
Độ tuổi trung bình: 28 

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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Địa chỉ: Phòng 1503, Tầng 15, Tòa nhà TTGDcNTT và TT Hà Nội, Số 185 Giảng Võ, cát linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:  024 3512 2042    |   Fax: 024 3512 2250 
E-mail: contact@centech.com.vn   |   Website: www.centech.com.vn

“Centech định hướng chú trọng đầu tư vào công nghệ để luôn theo kịp với các xu thế thị
trường trong nước và quốc tế cũng như cung cấp các giải pháp và dịch vụ tốt nhất đến
khách hàng như các dịch vụ, nền tảng Internet of Things, các ứng dụng và giải pháp dành
cho các công ty viễn thông di động với các nội dung chất lượng cao đáp ứng đòi hòi của
nền tảng 4G, quản lý Big Data, phần mềm hệ thống kinh doanh trực tuyến dựa trên cộng
đồng business online solution, dựa vào xu hướng số hóa công nghệ và nền tảng 4G.

Mục tiêu tăng trưởng và phát triển hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm tới: Đạt
150% tăng trưởng về doanh thu mỗi năm và 160% tăng trưởng về trình độ, chuyên môn
nhân sự.”

LIÊN HỆ

Ông Nguyễn Trung Kiên
Chủ tịch HĐQT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG
“Let’s change” 

Ngày thành lập: 31/03/2006
Doanh thu năm 2016: 7.306 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2015: 74%; 
2016: 78%

Tổng số lao động (7.2017): 500 người
Thị trường chính: Việt Nam

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
VMG tự hào là Tập đoàn tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực của ngành công nghệ nội dung số ở Việt Nam, như
kinh doanh dịch vụ SMS cho điện thoại di dộng, game online, truyền hình trực tuyến, nhạc số. Việc đi đầu đã giúp
VMG chiếm lĩnh thị trường, khẳng định vững chắc thương hiệu, xây dựng được một hệ thống phân phối rộng
khắp, nâng cao kinh nghiệm và thông tin thị trường.
Bước sang giai đoạn phát triển mới, VMG mong muốn thực hiện sứ mệnh tiên phong: tìm ra những định hướng

mới về nội dung số, tiếp tục cải thiện và nâng cấp công nghệ, nâng cao năng lực quản lý đối với số lượng dịch vụ
ngày càng lớn mạnh, xây dựng và thúc đẩy hệ thống phân phối sang phân khúc thị trường mới, cao cấp hơn, đồng
thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm mục tiêu phát triển toàn diện cho VMG. VMG khẳng định trong
kỷ nguyên số, sở hữu trí tuệ và sự sáng tạo là những tài sản quý giá nhất đối với Tập đoàn.
Tầm nhìn của VMG là trở thành một tập đoàn hàng đầu Việt Nam và là một trong mười công ty đứng đầu khu vực
Đông Nam Á về lĩnh vực nội dung số.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH
Dịch vụ giải pháp giá trị gia tăng; Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại; Dịch vụ nhạc bản quyền; Dịch vụ nhắn
tin thương hiệu SMS Brandname; Dịch vụ Datacode; Dịch vụ credit Scoring; Dịch vụ customer Address checking;
Dịch vụ Digital Marketing.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Đa dạng ở nhiều lĩnh vực, trải dài trên khắp đất nước Việt Nam;
Khách hàng tiêu biểu: đối tác viễn thông; đối tác ngân hàng; đối tác truyền thông; đối tác công nghệ; đối tác
thương mại; đối tác game, đối tác công nghiệp;
Chăm sóc khách hàng: Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua Tổng đài hỗ trợ 19001255, hoạt động
liên tục từ 7h30 đến 22h tất cả các ngày trong tuần. 

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG
Công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp:
• Programming languages: c/c++/VB, Java, .Net/ c#, ASP/JSP/Servlet, HTMl/DHTMl, PHP, Flash;
• Platform and Framework: Microsoft.NET, J2EE, Ajax, Office360, Amazon Web Services, Hadoop;
• Database: Oracle, SQl Server, MySQl, MongoDB;
• Mobile: Android, iOS, Window cE/Mobile, Unity, Xamarin;
• Web: MS Share-point, OpencMS;
• ERP: SAP, Oracle, Solomon, JD Edward, MS Dynamics.
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
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Địa chỉ: tòa nhà Viễn Đông, Số 36 Hoàng cầu, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
chi nhánh: Tòa nhà VMG, 96-98 Đào Duy Anh, phường 09, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 024 3537 8820   |   Fax: 024 3772 6093   |   Email: info@vmgmedia.vn   |   Website: www.vmgmedia.vn      

“VMG ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ chất lượng cao trên nền tảng công nghệ
hiện đại, mang lại lợi ích cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của Xã hội.
Trong 11 năm qua, VMG đã duy trì việc nắm giữ 20% thị phần dịch vụ nội dung số
tại Việt Nam, tăng vốn chủ sở hữu từ 1,5 triệu USD lên 28 triệu USD và đạt doanh
thu hợp nhất 332 triệu USD trong năm 2016. VMG hiện đang cung cấp không những
hầu như tất cả các dịch vụ nội dung cho người dùng mobile internet mà còn cả những
dịch vụ text-based truyền thống cho thuê bao tất cả các mạng di động tại Việt Nam.
Mặc dù dịch vụ trên Internet có tính toàn cầu, không phân biệt phạm vi địa lý nhưng
dịch vụ nội dung lại chịu ảnh hưởng lớn từ văn hóa từng quốc gia riêng biệt. Chúng
tôi mong muốn có những dịch vụ hợp tác theo mô hình công nghệ toàn cầu cùng nội
dung bản địa cung cấp cho người dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt hóa những nội
dung hay từ nước ngoài cũng là một sự lựa chọn tốt. Nếu các bạn muốn tìm kiếm một
đối tác có tiềm lực mạnh, tin cậy, có thị phần lớn, dịch vụ đa dạng và độ phủ thị
trường rộng tại Việt Nam, chúng tôi luôn chào đón các bạn.”

LIÊN HỆ

Ông Trần Bình Dương
Giám đốc Điều hành

Nghiên cứu và phát triển: Thành quả của hoạt động R&D của công ty: Mobility, cloud computing, Big Data &
Security, Face, Gesture & Voice Recognition, Game Portal, cổng thông tin thể thao số, hệ thống SMS Brandname,
hệ thống SMS GW và Routing, hệ thống chia sẻ ảnh Vishare.
Quản lý chất lượng trong công ty:

Sử dụng Agile/Scrum Framework để quản lý các dự án phần mềm
các bộ KPI quản lý chất lượng được xây dựng từ năm 2014 và được đo hàng tháng bao gồm: KPI chất lượng
hệ thống hạ tầng, KPI chất lượng từng dịch vụ cung cấp đến khách hàng, KPI chất lượng các hoạt động chức
năng: đối soát, thanh toán, chăm sóc khách hàng, nhập liệu… Љ

NGUỒN NHÂN LỰC
Số lượng: 500 người trong đó 92% trình độ cao đẳng, Đại học và trên Đại học
Trình độ ngoại ngữ: 54% sử dụng tiếng Anh trong công việc
Độ tuổi trung bình: 30 tuổi

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 
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TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG
“Embracing challenges” 

Ngày thành lập: 09/09/2004
Doanh thu năm 2016: 3.023 tỷ đồng
Mức tăng trưởng doanh thu năm 2016: 45%

Tổng số lao động (7.2017): 1.300 người
Thị trường chính: Việt Nam, Thái lan, Myanmar,
Indonesia, Singapore

GIỚI THIỆU TÓM TẮT DOANH NGHIỆP 
Tập đoàn VNG được thành lập từ năm 2004 và hiện đang giữ vị trí tiên phong trong ngành công nghệ Internet tại
Việt Nam. VNG có các văn phòng được đặt tại Hà Nội, Tp Hồ chí Minh, Singapore và Thái lan. Với sứ mệnh
thay đổi cuộc sống người Việt Nam bằng Internet, Tập đoàn đã tạo ra các sản phầm Internet đa dạng bao gồm các
ứng dụng di động, truyền thông kỹ thuật số, game online và thanh toán trực tuyến.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH:
Zalo - Ứng dụng nhắn thoại số 1 tại Việt Nam với hơn 70 triệu người dùng và 800 triệu tin nhắn qua Zalo mỗi ngày.
Zing - kênh truyền thông giải trí kỹ thuật số hàng đầu tại Việt Nam bao gồm, âm nhạc, video, mạng xã hội và hơn
thế nữa.
Zalo Pay - ứng dụng thanh toán di động với nhiều tính năng độc đáo. Được xây dựng chuyên biệt để thỏa mãn mọi
nhu cầu thanh toán trong cuộc sống và nhu cầu kinh doanh.
VNG không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành phát triển và sản xuất game ở Việt Nam, mà tại thị trường quốc
tế, Tập đoàn còn đạt được những dấu ấn đáng kể trong việc xuất khẩu game đến với khán giả toàn cầu tại hơn 160
quốc gia.

THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG 
Thị trường chính: Việt Nam, Thái lan, Myanmar, Indonesia, Singapore 
Khách hàng tiêu biểu: Viettel, FPT, Mobifone, Vinaphone, Nguyễn Kim, Google, Tencent, Kingsoft, Samsung,
Nokia, Sony, Unilever, cocacola, cJ, Yamaha, Nexon, Appollo, VDc, AcB, Acer, Asus, Blackberry, chợtốt.vn,
Honda, HSBc, Pepsi,…
Công tác chăm sóc và khách hàng: Hình thức chăm sóc khách hàng: gọi điện thoại, gửi email, gặp trực tiếp. Sau
khi kết thúc tư vấn, hệ thống tự động gửi Bảng khảo sát chất lượng phục vụ đến email khách hàng, bao gồm các
câu hỏi đơn giản để thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ tư vấn, thể hiện qua 3 cấp độ: Hài lòng, Bình
thường, Không hài lòng.

CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG 
Nghiên cứu và phát triển (R&D): 
Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống cDN phục vụ cho toàn bộ các sản phẩm; Xây dựng và đưa vào vận hành
hệ thống cloud Server, cung cấp máy chủ cho sản phẩm; công bố nhiều bài báo khoa học được trình bày trong
các hội thảo khoa học quốc tế và tạp chí khoa học quốc tế, hỗ trợ 1 nghiên cứu sinh tốt nghiệp học vị tiến sĩ với
đối tượng nghiên cứu là các sản phẩm R&D của VNG. cụ thể các kết quả nghiên cứu được công bố dưới đây: 

Solving the multi-vehicle multi-covering tour problem, TA Pham, MH Ha, XH Nguyen - Science Direct 2017
Nghiên cứu này tập trung giải quyết bài toán tối ưu hóa định tuyến cho nhiều phương tiện giao thông phục vụ
đồng thời các nhu cầu khác nhau. Kết quả có thể ứng dụng trong xây dựng các ứng dụng thông minh phục vụ
vận hành hệ thống vận tải.
An Empirical Study of Anomaly Detection in Online Games, UN Quang, PV Dinh, TT Nguyen - 2016 3rd
National Foundation for Science and Technology Development 
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Trụ sở: Toà nhà Flemington, 182 lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ chí Minh
Điện thoại: 028 3962 3888   |   Fax: 028 3962 4666
E-mail: partnership@vng.com.vn   |   Website: https://www.vng.com.vn/ 

“VNG coi việc phát triển con người là nền tảng cho mọi hoạt động của tổ chức. Trong
tương lai, VNG có thể thay đổi chiến lược kinh doanh, vận hành các sản phẩm mới,
khám phá những lĩnh vực mới, chiếm lĩnh thị trường mới… Chính con người VNG sẽ
là tác nhân tạo ra những thay đổi này.”

LIÊN HỆ

Ông Lê Hồng Minh
Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng

quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

Bài báo tập trung giải quyết các vấn đề thực tế trong phát hiện gian lận trong Online Games. các phương pháp
phát hiện gian lận được thử nghiệm và đánh giá hiệu quả dựa trên tập dữ liệu tại các games của VNG.
Distributed and High Performance Big-File Cloud Storage Based On Key-Value Store, MHN Thanh Trung
Nguyen - International Journal of Networked and Distributed computing 4 (3), 159-172
Nghiên cứu này giải quyết các bài toán trong xây dựng hệ thống lưu trữ đám mây phân tán dựa trên cơ sở dữ
liệu khóa-giá trị hiệu năng cao. Bài báo đề xuất các thuật toán và chứng minh tính hiệu quả so với các thuật toán
trước đó. Kết quả được ứng dụng trong hệ thống lưu trữ đám mây tại VNG.
Forest of Distributed B+ Tree Based on Key-Value Store for Big-Set Problem, TT Nguyen, MH Nguyen -
International conference on Database Systems for Advanced Applications, 268-282
Đây là nghiên cứu cơ bản, tập trung vào bài toán lưu trữ số lượng cực lớn các cấu trúc dữ liệu lớn dần theo thời
gian. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong nhiều sản phẩm tại VNG.

Ngoài ra, VNG luôn hỗ trợ các nhóm sinh viên, khởi nghiệp R&D tiềm năng tại các trường đại học, có nhóm có
những sản phẩm đã công bố thử nghiệm cho người dùng như 123Xe.
Chứng chỉ chất lượng đạt được:

chứng chỉ 27001 do TuvNord cung cấp 29/01/2014
chứng chỉ PcI DSS do controlcse cung cấp 25/11/2014

NGUỒN NHÂN LỰC 
Số lượng: 1300 bao gồm: Thạc sĩ (59); cử nhân và Kỹ sư (1167); Tốt nghiệp THPT (58)
Độ tuổi trung bình: 29 tuổi

THÔNG ĐIỆP CỦA BAN LÃNH ĐẠO

-

-
-

•

•

•
•
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1 Công ty TNHH DIGI-TEXX (DIGI-TEXX Vietnam)           

2 Công ty TNHH Phần mềm FPT (Fsoft)                       

3 Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS (Fujinet Systems)               

4 Công ty Cổ phần GLOBAL CYBERSOFT (GCS)                  

5 IMT SOLUTIONS (IMT Solutions)         

6 Công ty TNHH KMS TECHNOLOGY Việt Nam (KMS)               

7 Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Phần mềm LARION (Larion)         

8 NashTech Việt Nam (NASHTECH Vietnam)                     

9 Công ty Cổ Phần Phát triển Phần mềm Á Đông (Orient Software)           

10 Công ty TNHH Panasonic R&D Center Việt Nam (Panasonic R&D)                

11 Công ty Cổ phần Qsoft Việt Nam (Qsoft Vietnam Corp.)                  

12 Công ty TNHH Rikkeisoft (Rikkeisoft)  • • • • • • • • • • • • • • •
13 Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Bình Minh (S3Corp.)             

14 Công ty TNHH Swiss Post Solutions (Swiss Post Solutions)                

15 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh (TMA Solutions)                         

16 Công ty TNHH USOL Việt Nam (Usol Vietnam)               

17 Công ty Cổ Phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII)                

18 Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh (Binh Minh Group)       

19 Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Bravo)    

20 Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI)           

21 Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC (CMC Soft)               

22 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN)                   

23 Công ty Cổ phần DMSpro (DMSpro)               

24
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông 
(ELCOM)

               

25 Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVN ICT)                  

26 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)      

27 Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)                  

28
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI 
(FSI)

                    

29
Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM (GMO-Z.Com 
Runsystem)

                   

30 Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT (HiPT)                 

31 Công ty TNHH Công nghệ Hồng Cơ (Hong Co)          

32 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT)              

33 Công ty Cổ phần ITG Việt Nam (ITG Vietnam)           

34 Công ty Cổ phần Giải pháp và Nguồn lực Công nghệ ITSOL (ITSOL)                 

35 Công ty Cổ phần MISA (MISA)         

36 Công ty Cổ phần Thông minh MK (MK) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
37 Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Mobifone) • • • • • • • • • • • • • • •
38 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai (NextTech)                                    

39
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Nhat 
Cuong)

            

40 Công ty Cổ phần Ominext (Ominext)             

41 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (Sao Bac Dau)             

42
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Savis Việt Nam (Savis 
Vietnam)

         

43 Công ty Cổ phần SmartOSC (SmartOSC)                   

44 Công ty TNHH Tiền Phong (Tien Phong)  • • • • • • • • • • • • • • •
45 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Van)         • • • • • • •
46 Công ty Cổ phần Công nghệ Liên Hiệp (UNIT) • • • • • •     • • • • •
47

Công ty Phần mềm VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn 
thông (VNPT Software)  • • • • • • • • • • • • • • • • • •

48 Công ty Cổ phần Truyền thông Centech (Centech) • • • • • • • • • • • •

49 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (VMG)              

50 Công ty Cổ phần VNG (VNG)      

AREAS OF EXPERTISE QUALIFICATION
CERTIFICATE 

ON IT 
SERCURITIES

INFRASTRUCTURE P   
 

STT

TÊN CÔNG TY
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phụ lụC iv:
mộT số CƠ Quan, TỔ ChứC 

hỮu Quan
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ĐỊA chỉ hữU ích

I. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CNTT
Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC)
-   Vụ Công nghệ thông tin 

• Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 4)
• Điện thoại: 024 3943 6404
• Fax: 024 3943 6927
• E-mail: cntt@mic.gov.vn 
• Website: http://mic.gov.vn 

-   Vụ Quản lý Doanh nghiệp
• Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 5)
• Điện thoại: 024 3945 4461
• E-mail: vanthuqldn@mic.gov.vn 

-   Cục Tin học hóa
• Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà DETEcH, Số 08 Tôn Thất Thuyết, Từ liêm, Hà Nội
• Điện thoại: 024 3537 8201
• Fax: 024 3537 820884-4) 3537 8208
• Website: www.aita.gov.vn 

II. MỘT SỐ TỔ CHỨC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
1.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)
-    Cục Phát triển doanh nghiệp

• Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 080 44092
• Fax: 024 3734 2189
• E-mail: info@business.gov.vn 
• Website: http://www.business.gov.vn 

-    Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc
• Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 8B Tôn Thất Thuyết, Quận cầu Giấy, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 3212 3565
• Fax: 024 3212356
• E-mail: tachn@business.gov.vn 
• Website: http://www.hotrodoanhnghiep.gov.vn 

-    Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
• Địa chỉ: Phòng 105, Số 16 cát linh, Đống Đa, Hà Nội
• Điện thoại: 024 3 7151194
• Fax: 024 3 7759522
• Email: hotrodn.hanoi@gmail.com 

-    Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam
• Địa chỉ: 33 Ngô Thời Nhiêm, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ chí Minh.
• Điện thoại: 028 3930 9973
• Fax: 028 3930 4642
• E-mail: support@smestac.gov.vn 
• Website: http://www.smestac.gov.vn 
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-    Quỹ phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF)
• Địa chỉ: P.1101 Tầng 11, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Quận cầu Giấy, Hà Nội
• Điện thoại: 024 3795 7855(ext: 204-205) – 024 3795 7897
• E-mail: callcenter.smedf@gmail.com; smedf@mpi.gov.vn 
• Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn; www.smedf.gov.vn; www.smedf.gov.vn

2. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (CINET)
• Địa chỉ: Số 20, Ngõ 2 Hoa lư, Vân Hồ, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 39745846
• E-mail: phongthongtin@cinet.gov.vn 
• Website: http://cinet.vn 

- Cục Bản Quyền tác giả
• Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 3823 6908
• Fax: 024 3843 2630
• E-mail: cbqtg@hn.vnn.vn 
• Website: http://www.cov.gov.vn 

3.  Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)
- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

• Địa chỉ: Số 44 lý Thường Kiệt, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 3934 9119 – 024 3934 9923
• E-mail: webAdmin@vista.gov.vn 
• Website: www.vista.gov.vn 

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học Công nghệ
• Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 0977 681 616
• Fax: 024 3944 0146

- Cục Ứng dụng và phát triển Công nghệ
• Địa chỉ: Tầng 10, Số 113 Trần Duy Hưng, Quận cầu Giấy, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 2242 3401
• Fax: 024 3936 8932
• E-mail: sati@most.gov.vn 
• website: http://www.sati.gov.vn 

- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ
• Địa chỉ: Số 384-386 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 3858 3069
• Fax: 024 3858 8449
• E-mail: vietnamipo@noip.gov.vn 
• Website: http://www.noip.gov.vn 

4.   Bộ Công Thương (MOIT)
- Cục Xúc tiến Thương mại

• Địa chỉ: Số 20 lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
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• Điện thoại: 024 3934 7628
• Fax: 024 3934 8142/3934 4260
• E-mail: vietrade@vietrade.gov.vn 
• Website: www.vietrade.gov.vn 

-   Trung tâm hỗ trợ Xuất khẩu
• Địa chỉ: Số 20 lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 3936 4792
• Fax: 024 3936 4792
• E-mail: bantin@vietrade.gov.vn 

-   Cục Thương mại điện tử 
• Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 2220 5396
• Fax: 024 2220 5397
• E-mail: vecita@moit.gov.vn 
• Website: http://vecita.gov.vn 

5. Bộ Tài chính (MOF)
-   Vụ chính sách thuế

• Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 2220 2828
• Fax: 024 2220 8091
• Website: www.mof.gov.vn 

6. Bộ Tư pháp (MOJ)
-   Vụ Pháp luật dân sự và kinh tế

• Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 6273 9721
• Fax: 024 6273 9359
• E-mail: botuphap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn 
• Website: http://www.moj.gov.vn 

III. CÁC KHU CNTT TẬP TRUNG TẠI VIỆT NAM 
1. Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)

• Trụ sở chính: Số 97 - 101 Nguyễn công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ chí Minh 
• Văn phòng đại diện: Nhà 3, khu công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp. Hồ chí Minh 
• Diện tích đất: 434.539,7 m2
• Diện tích văn phòng: 130.606 m2
• Số doanh nghiệp cNTT hoạt động: 106 
• Số nhân lực: trên 25.000 người, trong đó tổng số lao động chuyên về cNTT trên 6.100 người 
• Điện thoại: 028 3715 8999
• Fax: 028 3715 5985
• E-mail: qtsc@qtsc.com.vn 
• Website: www.qtsc.com.vn 

2. Khu CNTT tập trung Cầu Giấy 
• Trụ sở chính: Phố Duy Tân, Quận cầu Giấy, TP. Hà Nội
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• Diện tích đất: 83.549 m2
• Diện tích văn phòng: 20.054 m2
• Số doanh nghiệp cNTT đang hoạt động: 85
• Số nhân lực: gần 15.000 người, trong đó số lao động chuyên về cNTT là trên 9.800 người.
• Điện thoại: 024 3768 6221 

3. Trung tâm Giao dịch CNTT TP. TP. Hà Nội 
• Trụ sở chính: Số 185 Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
• Diện tích đất: 1.700 m2 
• Diện tích văn phòng: 2.500 m2 
• Số doanh nghiệp cNTT đang hoạt động: 38 
• Số nhân lực: 600 người, trong đó số lao động chuyên về cNTT là 500 người
• Điện thoại: 024 3512 1430 
• Fax: 024 3512 1486
• E-mail: info@hittc.org.vn 
• Website: http://hittc.org.vn 

4. Khu Công viên Phần mềm Đà Nẵng 
• Trụ sở chính: Số 02 Quang Trung, Quận Hải châu, Đà Nẵng 
• Diện tích đất: 4.697,6 m2
• Diện tích văn phòng: 9.115 m2
• Số doanh nghiệp cNTT đang hoạt động: 29 
• Số nhân lực: 2.000 người 
• Điện thoại: 0236 388 8666
• Fax: 0236 388 8879 
• E-mail: sales@dsp.vn 
• Website: www.dsp.vn 

5. Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 
• Trụ sở chính: Khu phố 6, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ chí Minh
• Diện tích đất: 230.000 m2 
• Diện tích văn phòng: 14.925 m2
• Số nhân lực: 610 trong đó có gồm 420 nhân lực cNTT
• Điện thoại: 028 3724 4404 
• Fax: 028 3724 2058
• E-mail: vanphong@vnu-itp.edu.vn 
• Website: www.vnu-itp.edu.vn 

6. E-Town 
• Địa chỉ: Số 364 Đường cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. Hồ chí Minh
• Diện tích đất: 35.000m2, gồm 7 toà nhà eTown1, eTown2, eTown 3, eTown4, eTown EW, trụ sở REE và khu

thể thao liên hợp eTown
• Diện tích văn phòng: 84.300 m2
• Điện thoại: 028 3810 4462
• Fax: 028 3810 6816
• E-mail: sales@etown.com.vn 
• Website: www.etown.com.vn 
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7. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Cần Thơ 
• Trụ sở chính: Số 29 cách Mạng Tháng Tám, Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. cần Thơ 
• Diện tích văn phòng: 1.656 m2
• Điện thoại: 0292 3797888 / 3762777
• Fax: 0292 3761937
• E-mail: canthosoft@csp.vn 
• Website: www.csp.vn 

IV. HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP VỀ CNTT
1. Hội Tin học Việt Nam (VAIP) 

• Trụ sở chính: Tầng 6, Số 14 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
• Điện thoại: 024 3821 1725/ 024 3971 2597
• E-mail: office@vaip.vn 
• Website: www.vaip.org.vn 

2. Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) 
• Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà MIPEc TOWER, Số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 3933 2845
• Fax: 024 3933 2846 
• E-mail: hiephoidientu@gmail.com, hiephoidientu@veia.org.vn 
• Website: www.veia.org.vn 

3. Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA)
• Trụ sở chính: Số 155 An Trạch, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
• Điện thoại: 024 6290 1028 
• E-mail: info@vnisa.org.vn 
• Website: www.vnisa.org.vn 

4. Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) 
• Trụ sở chính: Tầng 3, Số 82 Phố Duy Tân, Quận cầu Giấy, Tp. Hà Nội
• Điện thoại: 024 3633 0355
• Fax: 024 3633 0481 
• E-mail: via@via.org.vn 
• Website: www.via.org.vn 

5. Hiệp hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) 
• Trụ sở chính: Tầng 02, Số 57 Vũ Thạnh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
• Điện thoại: 024 6295 9849
• Fax: 024 3512 3614 
• E-mail: rev@rev.org.vn 
• Website: www.rev.org.vn 

6. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)
• Trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà HKc, Số 285 Đội cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
• Điện thoại: 024 6278 4479
• E-mail: office@vecom.vn 
• Website: www.vecom.vn 
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7. Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA)
• Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà VTc Online, Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nôị 
• Điện thoại: 024 3633 8833
• Fax: 024 3633 9933
• E-mail: contact@vdca.org.vn 
• Website: www.vdca.org.vn 

8. Hội Tin học Tp. Hồ Chí Minh (HCA) 
• Trụ sở chính: Số 79 Trương Định, Quận 1, Tp. Hồ chí Minh 
• Điện thoại: 028 3822 2876 
• Fax: 028 3825 0053 
• E-mail: hca@hca.org.vn 
• Website: www.hca.org.vn 

9. Hội Tin học - Viễn thông TP. Hà Nội (HANICT)
• Địa chỉ: 02 Ngõ 87 lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
• Điện thoại: 024 3784 5888 
• Fax: 024 3784 5887
• E-mail: hanict@moste.gov.vn 
• Website: www.hanict.org.vn 
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phụ lục

PHụ lục V:
cÁc Sự KIỆN cNTT - TT TIêU BIểU NăM 2017 TẠI VIỆT NAM

 

TT Tên Sự kiện Địa 
điểm 

Thời 
gian Đơn vị chủ trì Website 

1.  Hội thảo Bảo mật an ninh Quốc 
gia Hà Nội Tháng 4 Bộ Công An http://security.org.vn  

2.  Danh hiệu Sao khuê Hà Nội Tháng 4 Hiệp hội Phần mềm và 
Dịch vụ CNTT Việt Nam http://danhhieusaokhue.vn  

3.  Hội thảo - Triển lãm Banking Việt 
Nam 

Tp. 
HCM Tháng 5 Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam http://banking.org.vn  

4.  Giải thưởng Huy chương Vàng và 
Top 5 ICT Việt Nam 

Tp. 
HCM Tháng 6 Hội Tin học Thành phố 

Hồ Chí Minh  www.hca.org.vn  

5.  Triển lãm Quốc tế về sản phẩm, 
dịch vụ - CNTT & TT Việt Nam 

Tp. 
HCM Tháng 6 

Hội Tin học Việt Nam, 
Hiệp hội Internet Việt 
Nam  

http://ictcomm.vn  

6.  Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc Bắc 
Ninh Tháng 7 Trung Ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh http://tainangviet.vn  

7.  Hội thảo hợp tác phát triển 
CNTT-TT 

Lâm 
Đồng Tháng 8 Hội Tin học Việt Nam www.vaip.org.vn  

 

8.  
Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT 
Việt Nam và Triển lãm sản phẩm 
máy tính, điện tử 

Tp. 
HCM Tháng 9 Hội Tin học Thành phố 

Hồ Chí Minh  www.hca.org.vn  

9.  Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt 
Nam Hà Nội Tháng 9 Hiệp hội Phần mềm và 

Dịch vụ CNTT Việt Nam http://ictsummit.vn  

10.  Ngày CNTT Nhật Bản 
Tp. 

HCM 
Đà Nẵng 

Tháng 
10 

Hiệp hội Phần mềm và 
Dịch vụ CNTT Việt Nam http://vjc.org.vn  

11.  
Giải thưởng Lãnh đạo CNTT –
ANTT Tiêu biểu Đông Nam Á 
năm 2017  

Hà Nội  Tháng 
10 IDG Venture Việt Nam www.cio.org.vn  

12.  Ngày Internet Việt Nam Hà Nội Tháng 
11 

Hiệp hội Internet Việt 
Nam www.via.org.vn  

13.  Giải thưởng Quả Cầu Vàng Hà Nội Tháng 
11 

Trung Ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh www.cytast.vn  

14.  Ngày An toàn thông tin Việt Nam 

Tp. 
HCM 

Hà Nội 
 

Tháng 
11, 12 

Hiệp Hội An Toàn Thông 
Tin Việt Nam www.vnisa.org.vn  

15.  Ngày mua sắm trực tuyến online 
Friday 

Toàn 
quốc 

Tháng 
12 

Cục Thương mại Điện tử 
và CNTT – Bộ Công 
Thương 

http://www.vecita.gov.vn  
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PHụ lục VI:
cÁc Sự KIỆN TRọNG ĐIểM NăM 2018 cỦA VINASA

 
 

TT Tên Sự kiện Website Thời gian Địa điểm 

1.  Ngày CNTT Việt Nam - Vietnam IT Day 
2018 http://www.vinasa.org.vn  Tháng 02 Tokyo, Osaka Nhật 

Bản 

2.  Danh hiệu Sao Khuê 2018 www.Danhhieusaokhue.vn  Tháng 4 Hà Nội 

3.  Triển lãm SODEC 2018 http://www.japan-it.jp  Tháng 5 Tokyo  
Nhật Bản 

4.  Diễn đàn Cấ      C   -    iệ      
2018 (Vietnam ICT Summit) http://ictsummit.vn  Tháng 9 Hà Nội 

5.  Chương  rình "50 D  C    hàng đầu 
Việt Nam 2018" 

http://leadingitcompanies.c
om/  Tháng 10 Toàn quốc 

6.   gà  C     hậ   ản  0   http://vjc.org.vn  Tháng 10 Tp. HCM 

7.  Hội nghị Quốc tế về Thành phố thông 
minh  

http://smartcity.vinasa.org.
vn  Tháng 10 Hà Nội 

8.  
Smart Enterprises 2018 - Ứng dụng 
CNTT nâng cao hiệu quả quản lý trong 
doanh nghiệp  

 Tháng 10 Tp. HCM  
Đà  ẵng 

9.  Ngày công nghệ thông tin - IT Day 2018 http://www.vinasa.org.vn  Tháng 12 Hà Nội /  Tp. HCM 

10.  Start up Day  Tháng 12 Tp. HCM 

11.  Các kh á đà   ạo quản trị, khởi nghiệp, 
kỹ năng  ềm  Tháng 6-12 Hà Nội, Đà  ẵng,  

Tp. HCM 

 
 

Hà Nội 

 
 

Hà Nội 
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Tầng 11, Tòa nhà cung Trí Thức Thành phố
Số 1 Tôn Thất Thuyết, Quận cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tel:  +84 24 3577 2336 - 3577 2338
Fax: +84 24 3577 2337 
E-mail: vp@vinasa.org.vn
Website: http://vinasa.org.vn


