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NỘI DUNG

1. Giới thiệu Tinhvan Group

2. Các đơn vị thành viên



VỀ TINHVAN GROUP

❖ Thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1997

❖ Gồm công ty mẹ và 5 công ty thành viên, 6 chi nhánh, văn

phòng đại diện tại Tp.HCM, Đà Nẵng và Nhật Bản

❖ Lĩnh vực hoạt động: Phát triển và gia công phần mềm, Dịch

vụ tư vấn CNTT và dịch vụ phần mềm, truyền thông số và

mobile marketing

❖ Số lượng nhân sự:  500 người

❖ Trụ sở chính: Tầng 8 – Khách sạn Thể Thao – Làng sinh viên

Hacinco – Thanh Xuân - Hà Nội



TẦM NHÌN

“Tinh Vân định hướng thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu,
phát triển bền vững trên nền tảng tri thức và tính nhân bản, hoạt
động toàn cầu, tích cực đóng góp đất nước và phát huy năng lực
sáng tạo của mỗi thành viên”



CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN



CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Ngày 20/06/2018, TIS Inc. đã chính thức đầu tư và trở thành cổ đông chiến lược của Tinhvan Group. 



CHIẾN LƯỢC 2019-2022

“DIGITAL SYNERGY” - HIỆP ĐỒNG SỐ



THỊ TRƯỜNG

Software 
as Core 

Business

Chính phủ

Gia công và 
Xuất khẩu

Nội dung số

Giáo dục

Doanh 
nghiệp

Tài chính
Ngân hàng



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TINH VÂN (TVH – TINHVAN HOLDINGS) 

Chủ tịch: Hoàng Tô; TGĐ: Nguyễn Quan Sơn; Phó TGĐ điều hành: Trần Xuân Lâm; Phó TGĐ Tài chính: Phạm Thu Hằng

Công ty CP Phần mềm Tài
chính Ngân hàng Tinh Vân

(Tinhvan Solutions)

Khối Chính phủ, Tài chính, Ngân
hàng

TVS

Chủ tịch: Nguyễn Sơn Tùng
CEO: Trần Thành Trung

Công ty CP Tư vấn Quản trị
Doanh nghiệp Tinh Vân

(Tinhvan Consulting)

Khối doanh nghiệp

TVC

Chủ tịch kiêm CEO: Nguyễn
Huy Cương

VPĐD tại Tp. HCM

TVCHCM

Công ty CP Xuất khẩu

Phần mềm Tinh Vân

(Tinhvan Outsourcing)

Thị trường xuất khẩu

quốc tế

TVO
Chủ tịch: Nguyễn Quan Sơn

CEO: Nguyễn Ích Vinh

Chi nhánh tại Tp.HCM

TVOHCM

VPĐD tại Đà Nẵng

TVOĐN

Công ty chi nhánh tại Nhật Bản

TVJP

Công ty CP Viễn thông

Tinh Vân

(Tinhvan Telecom)

Nội dung số và Marketing trên
di động

TVT

Chủ tịch: Nguyễn Khánh Hoàn
CEO: Thẩm Đức Thắng

Công ty CP Giáo dục

Tinh Vân

(Tinhvan Education)

Khối Giáo dục

TVE

Chủ tịch kiêm CEO: Phạm Thúc
Trương Lương

Chi nhánh

Tinhvan Holdings 

tại Tp. HCM
(Tinhvan HCMC)

Thị trường miền Nam

TVHCM

Giám đốc: Chu Giang Nam

TC-KT TRUYỀN THÔNG HTTT QLCLHCNS TVLab



HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) từ năm 2006 

ISO/IEC 27001:2013 – Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) từ
năm 2010

CMMi – Dev – Level 3 – Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp
(CMMi – Dev) cấp bởi Viện kỹ nghệ phần mềm (SEI) từ năm 2010



GIẢI THƯỞNG VÀ BẰNG KHEN

Các chứng nhận tiêu biểu:

 25 Giải thưởng Sao Khuê (2004 – 2018)

 14 Cúp vàng CNTT-TT Việt Nam (2002 - 2014)

 Top 5 và Huy chương vàng CNTT-TT Việt Nam (2008 -

2018)

 Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì những

đóng góp cho sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam

 Giải thưởng CNTT–TT Tp.HCM (2009 – 2018)

 TOP 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam (2016-

2018)



VĂN HOÁ TINH VÂN

 Tinh Vân tự hào có một nền tảng văn hóa doanh

nghiệp có bề dày độc đáo mang đậm tính nhân văn,

giàu trí tuệ và sáng tạo.

 Văn hóa Tinh Vân là một tập các phương pháp ứng

xử với nguyên tắc chủ đạo “Khách hàng là trung tâm”

 Văn hóa Tinh Vân dựa trên triết lý “Xe buýt”, coi

con người là tài sản lớn nhất, đặc biệt là “right person”

 Văn hóa Tinh Vân được phát huy và lan tỏa qua các

ấn phẩm như: My Tinhvan, Sử ký “20 năm sáng tạo và

sẻ chia” cùng các hoạt động văn hóa được tổ chức

hàng quý và thường niên.



THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG TÔ
•Chủ tịch HĐQT 

❖Tháng 1/2008 – Hiện tại: Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group.

❖Tháng 3/2000 – Tháng 1/2008: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ

Tinh Vân.

❖Năm 1997: Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tin học Tinh Vân.

❖Tháng 6/1995: Gia nhập Tinh Vân từ những ngày đầu tiên, khi là Trung

tâm Dịch vụ Tin học.

❖Năm 1994: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý lý thuyết, khoa Vật

lý, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, LB Nga.

ISHIGURO OSAMU
•Thành viên HĐQT, 
đại diện cho TIS Inc. 

❖Tháng 6/2018 – Hiện tại: Thành viên HĐQT Tinhvan Group.

❖Tháng 7/2015 – Hiện tại: Trưởng ban Xúc tiến kinh doanh Tài chính và

Thanh toán – TIS Inc.

❖Tháng 8/ 2008 – 7/2015: Quản trị Dự án tại một số dự án lớn của TIS Inc.

❖Tháng 4/1996: Gia nhập Toyo Information Systems Co.,Ltd., nay là TIS Inc.

❖Tháng 3/1996: Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học xã hội – Đại học tổng hợp

Waseda, Tokyo, Nhật Bản.



THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN QUAN SƠN
•Phó Chủ tịch HĐQT
•TGĐ Tinhvan Holdings

❖Tháng 12/2015 – Hiện tại: TGĐ Tinhvan Holdings.

❖Năm 2012 – Năm 2015: PTGĐ phụ trách Tài chính Tinhvan

Holdings..

❖Năm 2010 – Năm 2012: TGĐ Tinhvan Telecom.

❖Năm 1994: Là một trong ba thành viên sáng lập Trung tâm Dịch

vụ tin học, tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.

❖Năm 1989: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý, ĐHTH Quốc

gia Moscow mang tên Lomonosov, Liên Bang Nga.

NGUYỄN HUY CƯƠNG
•Thành viên HĐQT 
•Chủ tịch HĐQT kiêm
TGĐ Tinhvan Consulting

❖Năm 2010 - nay: Thành viên HĐQT Tinhvan Group.

❖Năm 2005 – Hiện tại: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tinhvan

Consulting.

❖Năm 1994: Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Công nghệ Thông tin, Đại

học Bách Khoa Wroslaw, Ba Lan.



THÀNH VIÊN HĐQT

PHẠM THÚC TRƯƠNG 
LƯƠNG
•Thành viên HĐQT
•TGĐ Tinhvan Education

❖Năm 2016: TGĐ Tinhvan Education.

❖Năm 2012 –2015: PTGĐ Tinhvan eBooks.

❖Năm 2007 – Năm 2010: TGĐ Tinhvan Media.

❖Năm 2006: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.

❖Tháng 4/1998: Gia nhập Tinh Vân

❖Năm 1994: Tốt nghiệp khoa Vật Lý, trường Đại học KHTN – Đại

học Quốc gia Hà Nội.

NGUYỄN SƠN TÙNG
•Thành viên HĐQT
•Chủ tịch Tinhvan
Solutions

❖2016 – Hiện tại: Chủ tịch Tinhvan Solutions
❖Tháng 12/2015: PTGĐ điều hành Tinhvan Solutions.
❖Năm 2012 – Năm 2015: TGĐ Tinhvan Solutions.
❖Năm 2001 – Năm 2006: Giám đốc Công ty TNHH CNTH Tinh Vân.
❖Năm 1994: Là một trong ba sáng lập viên của Trung tâm Dịch vụ
Tin học, tiền thân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.
❖Năm 1994: Tốt nghiệp khoa Toán Tin, Trường Đại học KHTN – Đại
học Quốc gia Hà Nội.



CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC: TIS INC.

- Thành lập: 01/04/2008

- Vốn điều lệ: 10 tỷ ¥  (Yên Nhật)

- Số lượng nhân viên: 20 nghìn người

- Doanh thu 2017: 405,648 tỷ ¥  (Yên Nhật)

- Niêm yết tại Tokyo Stock Exchange

TIS Platform Services
Financial Industry Sectors where TIS Has a 

Proven Track Record

Sectors where TIS Has Proven Track 
Record for IT Solutions



CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Công ty CP Phần
mềm Tài chính Ngân

hàng Tinh Vân

(Tinhvan Solutions)

Công ty CP Tư vấn
Quản trị Doanh
nghiệp Tinh Vân

(Tinhvan Consulting)

Công ty CP Xuất khẩu
Phần mềm Tinh Vân

(Tinhvan
Outsourcing)

Công ty CP Viễn
thông Tinh Vân

(Tinhvan Telecom)

Công ty CP Giáo dục

Tinh Vân

(Tinhvan Education)

Tinhvan
Holdings



• Tinhvan Solutions hướng tới trở thành Nhà cung cấp Dịch vụ và Giải pháp CNTT hàng đầu Việt Nam dựa
trên nền tảng cho khối Tài chính Ngân hàng theo mô hình B2B2C.

• Sản phẩm và Dịch vụ chính

– Tư vấn CNTT và Tích hợp Hệ thống

– Phát triển và cung cấp các Giải pháp CNTT 
cho Khối Chính phủ, Tài chính công,…

– Phát triển và cung cấp các giải pháp CNTT 
cho Khối Ngân hàng

– Cung cấp các Sản phẩm Phần mềm, Phần 
mềm Dịch vụ và Phát triển Phần mềm

• Sản phẩm chính

• ĐỐI TÁC

CÔNG TY PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN
Tinhvan Solutions



CÔNG TY PHẦN MỀM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN
Tinhvan Solutions

Phần mềm nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng tiêu biểu:

Khách hàng

Bộ Tài Chính Văn Phòng Chính Phủ Bộ Ngoại Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Công An Bộ Kế hoạch Đầu tư Kho bạc Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Tòa Án Nhân dân Tối cao

Tổng cục Thuế

• Hệ thống trục tích hợp (SOA) cho Ủy ban chứng khoán

• Hệ thống xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý hệ thống quỹ tín
dụng

• Phần mềm quản lý thống kê nội bộ

• Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý người hành nghề chứng khoán

• Hệ thống quản lý thông tin công ty đại chúng, công ty chứng khoán

• Dịch vụ công Khai báo Phiếu giao nhận hồ sơ giao
dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa
thuộc lĩnh vực kho bạc

• Dịch vụ công Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại
Kho bạc Nhà nước

• Hệ thống Internet Banking (IB) cho Vietcombank

• Hệ thống Mobile Banking  cho BIDV



CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TINH VÂN
Tinhvan Consulting

Tinhvan Consulting là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn và triển
khai Giải pháp Quản trị Nguồn Nhân Lực - HiStaff cho các Doanh
nghiệp, Tập đoàn Kinh tế và các Tổ chức Tài chính – Ngân hàng lớn
tại Việt Nam.

Đội ngũ nhân sự kinh nghiệm, am hiểu nghiệp vụ và đặc biệt là
service mindset đã được xây dựng và thấm nhuần từ cấp Lãnh
đạo, đến từng nhân viên tư vấn cho khách hàng.

Khách hàng



Số 1 thị trường về Giải pháp Quản trị tổng thể Nguồn nhân lực

200+
Dự án đã hoàn thành

+30%
Tăng trưởng doanh
thu hàng năm

14+
Năm cung cấp giải
pháp Quản trị nguồn
nhân lực

150+ 
Nhân sự tại Hà Nội và
TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TINH VÂN
Tinhvan Consulting



CÔNG TY CP XUẤT KHẨU PHẦN MỀM TINH VÂN
Tinhvan Outsourcing

Khách hàng quốc tếChú trọng
phát triển
con người

Dẫn đầu về
năng lực
sản xuất

Cam kết
Đảm bảo

Chất lượng

TVO cam kết tỉ lệ thành công của dự án ở mức cao nhất để tạo ra những lợi ích chung với khách hàng. Là một trong số ít các công ty phần
mềm ở Việt Nam nhận những chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như CMMi-L3, ISO 9001 và ISO 27001, TVO cung cấp chất lượng dự án tốt
nhất với chi phí hợp lý và nguồn tài nguyên chuyên dụng, ổn định. Một số tập đoàn lớn trên toàn cầu như IBM, Unilever, Panasonic,
Sony,... đã và đang là khách hàng chiến lược của TVO.

Tinhvan
Outsourcing định
hướng trở thành
đối tác chiến lược
đồng hành cùng

khách hàng



CÔNG TY CP XUẤT KHẨU PHẦN MỀM TINH VÂN
Tinhvan Outsourcing

Khách hàng

Nhân sựLĩnh vực Dự án



CÔNG TY CP GIÁO DỤC TINH VÂN
Tinhvan Education

Giải pháp elearning
gồm 2 hệ thống tích
hợp LMS & TMS

Phần mềm thi trực
tuyến OmegaTest

Nền tảng xuất bản
điện tử

Sứ mệnh
Phát triển các tài liệu kỹ thuật số và các giải pháp công nghệ tạo thuận lợi cho quá trình dạy
và học trong và ngoài các lớp học truyền thống.

Sản phẩm và dịch vụ

Thiquocgia.vn
Luyện và thi thử kỳ
thi THPT Quốc gia

Vstepibt.vn
Luyện và thi thử kỳ
thi kỹ năng tiếng
Anh theo chuẩn
VSTEP

Hoclien.vn
Thư viện SGK 
điện tử dành cho
khách hàng mạng
Mobifone

Thuvien.net
Dịch vụ lưu thông
sách điện tử cho các
thư viện

Classbook.vn
Dịch vụ phân phối
SGK điện tử

▪ Các trường đại
học, Thư viện, Nhà
xuất bản

▪ Các doanh nghiệp

Khách hàng là tổ
chức

▪ Giáo viên
▪ Phụ huynh
▪ Học sinh
▪ Đối tượng tự học
▪ Bạn đọc của Thư

viện

Khách hàng là người
dùng cuối

Phần mềm Thư viện Tích
hợp và quản lý kho lưu
trữ kỹ thuật số



CÔNG TY CP GIÁO DỤC TINH VÂN
Tinhvan Education

Giải thưởng

Hệ sinh thái nội dung Classbook

Học 
sinh

Intern
et

Kho nội 
dung 

Classbook

Giáo 
viên

Nhà  
phát 
hành

Nhà cung cấp nội 
dung

Nhà cung 
cấp các dịch 
vụ giáo dục 
trực tuyến

Cồng 
đồng 

tác giả 
cá nhân

Đối tác

Các hoạt động tương tác Classbook
• 100.000 Giáo viên, Học sinh và Phụ

huynh sử dụng
• Hàng ngàn nội dung, bao gồm các loại

sách, ứng dụng, bài giảng trực tuyến…
• 100.000 lượt tải hàng tháng

• Giải thưởng Vifotec 2014

• Giải thưởng Sao Khuê 2013 và 2015
• Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2012



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TINH VÂN
Tinhvan Telecom

Tinhvan Telecom định hướng trở thành doanh
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối nội dung
số trên thiết bị di động, dựa trên tính sáng tạo, nền
tảng sức mạnh về công nghệ, cam kết uy tín với
cộng đồng và xã hội.

Tinhvan Telecom là đơn vị tiên phong và dẫn đầu
trong việc xây dựng mô hình phân phối nội dung số
trên di động tại Việt Nam.

Tăng thị phần trong lĩnh vực cung cấp nội dung số cho di động
bằng việc tập trung vào kênh phân phối trên nền tảng Mobile 
Affiliate.

Phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nhà cung 
cấp nội dung trong và ngoài nước.

Phối hợp chặt chẽ với các nhà khai thác viễn thông để tận 
dụng những lợi thế của các bên.

Tăng cường sự xuất hiện của các dịch vụ gia tăng cho di động 
thông qua việc tích hợp hệ thống phân phối nội dung với nền 
tảng chéo.

Vượt qua những thách thức của Nền tảng di động cho doanh
nghiệp Enterprise Mobility.

Đối tác



CÔNG TY CP VIỄN THÔNG TINH VÂN
Tinhvan Telecom

Marketing trên di động

• Mạng lưới phân phối nội dung 

trên di động đầu tiên tại Việt

Nam, tập trung vào mô hình chia 

sẻ doanh thu ứng dụng/game

• Nền tảng Quảng cáo trả thưởng

trên màn hình khóa điện thoại

đầu tiên tại Việt Nam 

• Quảng cáo đa dạng: 

CPM/CPC/CPA/CPI/CPS

• Hợp tác sâu với các nhà phân

phối game chính tại Việt Nam 

cũng như các Thương hiệu lớn.

Telecom

Truyền thông/ 

Giải trí

Beaut

y/

Fashi

on

Game

Giáo 

dục

25 triệu lượt 
tải / tháng

8 triệu người 
dùng

Hơn 1000 
nhà cung cấp

Hơn 500k giao dịch / tháng
Hơn 200k
nội dung

Nội dung trên di động

• Tiên phong trong việc kết nối

hàng ngàn nhà cung cấp, nhà

phân phối nội dung số

• Cổng phân phối nội dung giải trí

trên di động đầu tiên tại Việt

Nam

• Cổng phân phối game HTML5 

đầu tiên tại Việt Nam cho người

dùng smartphone, máy tính bảng

và PC

• Một trong những đối tác quan

trọng của Telcos về công nghệ và

nội dung bản quyền



Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao Tinh Vân
Tinhvan Lab

Sứ mệnh

Chú trọng đầu tư nghiên cứu công nghệ và tiên phong phát triển nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, ứng dụng thực tiễn cho các ngành
công nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, chuyển đổi sang nền kinh tế số (Digital Economy)
Đặc biệt, Tinhvan Lab sở hữu nhiều sáng chế trong các lĩnh vực mã hóa, bảo mật, tìm kiếm, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân
tạo, Chatbot, Blockchain…

Ứng dụng công nghệ nhận dạng
ký tự quang học (OCR) trích xuất
thông tin từ ảnh chụp CMND, thẻ
căn cước, ...

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)
Tổng hợp giọng nói (TTS)
Recommendation System
Credit Scoring

Công nghệ nhận diện khuôn mặt
Face ID ứng dụng trong hệ thống
an ninh và chấm công nhân viên

Ứng dụng Chatbot cho lĩnh vực
Fintech – eKYC.
Ứng dụng Blockchain cho
Fintech (R3. Corda)



Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao Tinh Vân
Tinhvan Lab

Đối tác:

Giải thưởng

TOP 10 VPBank Hackathon 2018

Á quân Vinasa VN Hackathon 2018
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