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NỘI DUNG

1. Giới thiệu Tinhvan Group
2. Các đơn vị thành viên



TỔNG QUAN TINHVAN GROUP

§ Gồm công ty mẹ với 3 Trung tâm trực thuộc và 3 Công ty thành viên

§ Thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1997

§ 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: 360 người (2020)

§ Tổng doanh thu: ~130 tỉ đồng (2020)

§ Trụ sở chính: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, 

Thanh Xuân, Hà Nội

§ Chi nhánh và Văn phòng đại diện: TP. Hồ Chí Minh, Tokyo (Nhật

Bản)



TẦM NHÌN VÀ THỊ TRƯỜNG

“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.”

Software as 
Core Business

Chính phủ

Gia công

Xuất khẩu 
Phần mềm

Nội dung số

Công nghệ

Giáo dục
Edutech

Doanh 
nghiệp

Công nghệ

Tài chính
Fintech



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

� Top 5 công ty về CNTT tại Nhật Bản

� Năm thành lập: 1971
� Vốn điều lệ: 10 tỷ Yên Nhật
� Số lượng nhân viên: 20.000
� Niêm yết tại: Tokyo Stock Exchange
� http://www.tis.com/

http://www.tis.com/


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TVD
Trung tâm

Giải pháp Chuyển đổi số
Doanh nghiệp

GĐ: Nguyễn Quan Sơn

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TINH VÂN (TVH - TINHVAN HOLDINGS) 
Chủ tịch & TGĐ: Hoàng Tô

TVE
Trung tâm

Giải pháp Giáo dục
Doanh nghiệp

for Enterprise)

GĐ: Nguyễn Ngọc
Chung

TVS
Trung tâm

Giải pháp Chính phủ &
Tài chính Ngân hàng

GĐ: Trần Thành Trung

KHỐI HỖ TRỢ

• Phòng Tài chính kế toán
• Phòng Hành chính – Nhân sự
• Phòng Hệ thống thông tin
• Phòng Quản lý chất lượng

KHỐI KINH DOANH

TVO
Công ty Cổ phần

Xuất khẩu Phần mềm
Tinh Vân

TGĐ:                                         
Phạm Thúc
Trương Lương

TVC
Công ty Cổ phần
Tư vấn Quản trị

Doanh nghiệp Tinh Vân

TGĐ:                                       
Nguyễn Huy Cương

CÔNG TY THÀNH VIÊN

TVJ
Công ty Cổ phần
Tinh Vân Japan

TGĐ:                                        
Phạm Thúc Trương Lương

Quản lý
Abe Satoshi

TVHCM
Chi nhánh Công ty
Cổ phần Công nghệ

Tinh Vân tại TP.HCM

(Tinhvan HCMC) 

Đại diện:                                           
Phạm Thúc Trương Lương



TRUNG TÂM GIẢI PHÁP CHÍNH PHỦ VÀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TINH VÂN
Tinhvan Solutions - TVSSứ mệnh:

TVS 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. 

Giải pháp Cổng thông tin trên nền tảng cao
cấp (IBM/Oracle/Microsoft)

Quản lý tài liệu và lưu chuyển công văn

Quản lý tài sản

Quản lý lưu trữ và số hoá tư liệu

Quản lý kiểm toán nội bộ

Sản phẩm và Dịch vụ
• Cung cấp sản phẩm phần mềm đóng gói
• Phát triển phần mềm cho khách hàng
• Bản địa hóa và triển khai các sản phẩm phần mềm của đối tác
• Cung cấp và hỗ trợ kỹ thuật cho sản phẩm phần mềm của đối tác
• Tư vấn CNTT và Tích hợp Hệ thống

Phân khúc thị trường
• Chính phủ
• Ngân hàng Tài chính
• Các cơ quan tài chính công (Thuế, Hải quan, Kho bạc NN)

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 UBCKNN



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.

Giải pháp E-learning 
gồm 2 hệ thống tích
hợp LMS và TMS

Sản phẩm và dịch vụ

• Thư viện (các trường
Đại học, phổ thông, 
thư viện công cộng, 
doanh nghiệp)

• Các trường đại học
• Các nhà xuất bản
• Các doanh nghiệp

Khách hàng là tổ
chức

• Giáo viên
• Phụ huynh
• Sinh viên
• Đối tượng tự học
• Bạn đọc Thư viện

Khách hàng là
người dùng cuối

Giải pháp Thư viện tích
hợp Giải pháp Thư viện
số

Hoclien.vn
Thư viện SGK điện tử cho thuê
bao mạng Mobifone

Classbook.vn
• SGK điện tử
• Kho sách điện tử trực
tuyến
• Ứng dụng giáo dục

Nền tảng Xuất bản
điện tử

Giải pháp thi trắc
nghiệm (trực tuyến
và tại chỗ)

smartschool.vn 
Kho nội dung giáo dục trực
tuyến

Khách hàng

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TINH VÂN
Tinhvan Education



Sứ mệnh
Nghiên cứu phát triển các công nghệ tiên phong để tích hợp và ứng dụng vào các
giải pháp phần mềm khác của Tinh Vân.

Phân tích dữ liệu và kinh doanh thông
minh

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

Sản phẩm và Công nghệ

Khách hàng

Công nghệ và giải pháp của bên thứ ba
trong các lĩnh vực thành phố thông
minh, IoT, dữ liệu lớn, AI, tự động hóa-
RPA

UBND tỉnh
Hải Dương

HiFace và HiFace+ (với máy ảnh 
nhiệt để kiểm tra thân nhiệt) 

TRUNG TÂM GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP
Tinhvan Digital Transformation for Enterprise - TVD



Phát triển
phần mềm
• Pha phát triển và

kiểm thử
• Toàn bộ chu 

trình gồm cả vận
hành và bảo trì

Công nghệ

Khách hàng

Sản phẩm và Dịch vụ

Sứ mệnh
TVO cam kết tỷ lệ thành công của dự án ở mức cao nhất để tạo ra những lợi ích
chung cho khách hàng. 

Java
30%

Mobile
20%

.Net
20%

Front-
end
15%

QA & QC
15%

Nguồn lực
� 120+ lập trình viên và kiểm thử viên

� Địa điểm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tokyo (TVJ)

Phát triển ứng
dung
• Ứng dung di 

động
• Ứng dung trên

Web 

Kiểm thử phần
mềm
•Kiểm thử thủ công
•Kiểm thử tự động
•Các công cụ kiểm
thử chuyên biệt

Nguồn lực
nhân sự
• Onsite
• ODC (Offshore 

Development 
Center)

CÔNG TY CP XUẤT KHẨU PHẦN MỀM TINH VÂN
Tinhvan Outsourcing



Sứ mệnh
Tinhvan Consulting là công ty hàng đầu về giải pháp và dịch vụ HCM (Human 
Capital Management) cho các Công ty vừa và lớn tại Việt Nam.

Khách hàng

Các số liệu

Sản phẩm và Dịch vụ

� Một giải pháp HCM toàn diện giúp các tập đoàn lớn 
và doanh nghiệp vừa tại Việt Nam quản lý tổ chức, 
quản trị nhân sự và tối ưu hóa năng suất con người, 
liên quan đến văn hóa địa phương và nội quy lao 
động. 

� Cung cấp dịch vụ phúc lợi nhân viên cho hơn
300.000 nhân sự tại Việt Nam.

500+
Dự án đã hoàn thành

+30%
Tăng trưởng doanh thu
hàng năm

300,000+
Nhân sự sử dụng dịch vụ
HiStaff

100+ 
Nhân sự tại Hà Nội và
TP. Hồ Chí Minh

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



HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG & BẰNG KHEN/GIẢI THƯỞNG

ISO 9001:2015 
Quality Management System (QMS) 
since 2006 

ISO/IEC 27001:2013
Information Security Management 
System (ISMS) since 2010

CMMi – Dev – Level 3 
Capability Maturity Model Integration 
for Development (CMMi – Dev)  by 
Software Engineering Institute (SEI) 
since 2010

Các chứng nhận tiêu biểu:
• 28 Giải thưởng Sao Khuê (2004 – 2020)

• 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)



� Với hơn 25 phát triển, Tinh Vân tự hào có một nền

tảng văn hóa doanh nghiệp có bề dày độc đáo mang

đậm tính nhân văn, trung thực, sáng tạo, chuyên

nghiệp và tinh thần đồng đội tốt. 

� Trong hoạt động kinh doanh, văn hóa của chúng tôi 

dựa trên triết lý “lấy khách hàng làm trung tâm”. 

Chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác đáng tin 

cậy, cung cấp cam kết về chất lượng và thành công 

chung

Xin cảm ơn!


