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Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam thành lập ngày 29/11/2011 với mục tiêu cung cấp cho
khách hàng những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT đáng tin cậy và hiệu quả cao nhất.
Với lực lượng cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm hoạt
động trong lĩnh vực CNTT, chúng tôi luôn tự tin có thể mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất
thông qua các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tầm nhìn
.....................................

Ngay từ ngày đầu hoạt động, VSD Việt Nam đã xác định tầm nhìn là trở thành Công ty cung cấp và
gia công phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam với khách hàng mục tiêu
là các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính nhà nước và các cơ quan doanh nghiệp.
VSD Việt Nam phấn đấu tạo nên một thương hiệu phần mềm Việt, thể hiện tầm vóc, trí tuệ và niềm
tự hào Việt Nam nhằm đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
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Sứ mệnh
VSD Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối
tác, trong cộng đồng và trong từng nhân viên của công ty nhằm mang lại cho họ những giá trị cao
nhất.
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin có chất lượng phù
hợp, giá cả hợp lý, và tiện ích nhất. Luôn luôn học hỏi, xây dựng và hoàn thiện tổ chức để trở thành đối
tác tin cậy, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất tại thị trường Việt Nam.
Có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ khách hàng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung
cấp.
Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, phát triển sự nghiệp tốt nhất cho mọi
nhân viên. Sự tăng trưởng của công ty luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống và làm việc của
mỗi thành viên trong tập thể công ty.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NĂNG ĐỘNG
SÁNG TẠO
TRÁCH NHIỆM
KHÁCH HÀNG
ĐỒNG ĐỘI
NHIỆT HUYẾT
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VSD VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
KINH DOANH

PHÓ GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG PHÂN TÍCH
THIẾT KẾ

PHÒNG HÀNH CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG KIỂM THỬ
TRIỂN KHAI

TRUNG TÂM THIẾT BỊ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN
PHẦN MỀM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VSD VIỆT NAM
Tên tiếng anh: VSD VIET NAM TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VSD VINA TECHNO., JSC
Trụ sở: Số 35 Láng Hạ - Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
VPGD: 309A – H1 – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
MST: 0105846079
Điện thoại: (+84)4 62 73 73 00/(+84)4 62 73 73 11 | Fax: (+84)4 62 73 73 22
Email: Contact@vsd.com.vn | Website: www.vsd.com.vn

4

Sản phẩm và Dịch vụ
VSD Việt Nam cung cấp
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống một cửa điện tử - Onegate
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Cổng thông tin điện tử - VSDportal
Phần mềm quản lý hộ tịch
Tư vấn thiết kế Website
Hệ thống quản lý bảo trợ xã hội
Hệ thống thư điện tử (Domino/ Exchange)
Tư vấn và thiết kế hệ thống
Phần mềm số hóa tài liệu lưu trữ

-

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
-

QUẢN LÝ HỘ TỊCH

DỊCH VỤ CÔNG

CỔNG THÔNG
TIN ĐIỆN TỬ
VSDPORTAL

QUẢN LÝ VĂN BẢN

THƯ ĐIỆN TỬ
QUẢN LÝ BTXH
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Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
1

Tra cứu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính

2

Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng

3

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng

4

Xem và tải về các biểu mẫu đơn, tờ khai thành phần hồ sơ

5

Xem và tải về các văn bản luật, văn bản hướng dẫn kèm theo

6

Thống kê, báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

7

Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ với công dân/tổ chức

8

Khảo sát chất lượng cung cấp dịch vụ công

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

UBND Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Mức độ 3)

2012

2

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng (Mức độ 3)

2012

3

Các đơn vị sở, ban, ngành, huyện tỉnh Hà Giang

2014
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Hệ thống một cửa điện tử - Onegate
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH

STT

1

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính

2

Thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính

3

Trả kết quả giải quyết hồ sơ

4

Tra cứu thông tin hồ sơ

5

Tìm kiếm hồ sơ theo tiêu chí

6

Thống kê, báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ

7

Quản lý danh mục hệ thống

8

Quản trị hệ thống, phân quyền, cấu hình chức năng hệ thống

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

UBND Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

2012

2

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng

2012

3

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên

2014

4

Các đơn vị sở, ban, ngành, huyện tỉnh Hà Giang (28 Đơn vị)

2014
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Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
1

Tiếp nhận, quản lý toàn bộ văn bản đến

2

Soạn thảo và ban hành văn bản đi

3

Tạo lập hồ sơ công việc, chia sẻ hồ sơ cá nhân

4

Tạo lập và quản lý phiếu yêu cầu giao việc

5

Quản lý toàn bộ quy trình xử lý văn bản

6

Lập và quản lý lịch công tác của toàn cơ quan, của lãnh đạo

7

Trao đổi nội bộ thông qua module Chat

8

Gửi nhận văn bản nội bộ và với các cơ quan ngoài hệ thống

9

Báo cáo, in sổ và thống kê tình hình xử lý văn bản, theo dõi tiến độ xử lý

10 Tra cứu và tìm kiếm văn bản theo các tiêu chí, tìm kiếm nội dung văn bản

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

Toàn bộ các sở, ban, ngành, huyện, thành phố
thuộc tỉnh Hà Nam (25 đơn vị)

2014

2

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

2015

3

Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Long

2014

4

02 huyện Mường Tè, huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

2014
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Cổng thông tin điện tử - VSDPORTAL
MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
1

Hệ quản trị nội dung (CMS)

2

Hệ thống thông tin thủ tục hành chính

3

Hệ thống văn bản pháp luật của trung ương và địa phương

4

Hệ thống văn bản điều hành tác nghiệp của tỉnh

5

Hệ thống thông tin hỏi – đáp

6

Hệ thống dịch vụ công online

7

Các hệ thống kết nối, tương tác với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như CSDL
điểm thi, giá đất, thông tin doanh nghiệp, quy hoạch…

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

2013

2

Cổng thông tin điện tử thành phần Công an tỉnh Hà Nam

2014

3

Cổng thông tin điện tử thành phần Trung tâm XTTM tỉnh Hà Nam

2014

4

Cổng thông tin điện tử thành phần Ban QL khu ĐH Nam Cao tỉnh Hà Nam

2015
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Phần mềm
quản lý hộ tịch

STT

MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký khai tử

4

Đăng ký nhận nuôi con nuôi

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

6

Đăng ký giám hộ

7

Đăng ký cải chính hộ tịch

8

Quản lý thông tin danh mục

9

Quản trị hệ thống

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

Phòng Tư pháp huyện Ứng Hòa và các xã huyện Ứng Hòa – TP Hà Nội

2013

2

Phòng Tư pháp huyện Thanh Oai và các xã huyện Thanh Oai – TP Hà Nội

2014

3

106 xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Nam

2013

4

Phòng Tư pháp huyện Hưng Nguyên và các xã huyện Hưng
Nguyên – tỉnh Nghệ An.

2014
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Tư vấn và thiết kế Website
THÀNH PHẦN
1

Hệ quản trị nội dung (CMS)

2

Quản lý Audio/Video

3

Quản lý hình ảnh

4

Quản lý tài liệu văn bản

5

Quản lý liên kết, quảng cáo

6

Quản lý banner/footer

7

Quản lý liên hệ/góp ý

8

Quản lý bình chọn/đánh giá

9

Quản lý tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá vàng, thời tiết …

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

05 đơn vị ngành Y Tế tỉnh Điện Biên

2013

2

Trường THPT Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa

2013

3

Thư Viện tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa tỉnh Lai Châu

2014

4

Huyện Ủy Phù Cừ tỉnh Hưng Yên, Trường chính trị tỉnh Hà Nam,
Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam

2015

5

Các website doanh nghiệp khác

2012 - 2015
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Hệ thống quản lý bảo trợ xã hội
THÀNH PHẦN
1

Quản lý đối tượng đang hưởng trợ cấp thường xuyên

2

Quản lý đối tượng thay đổi địa bàn, thay đổi mức trợ cấp hoặc ngừng hưởng trợ cấp.

3

Quản lý đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí

4

Quản lý đối tượng và hộ gia đình hưởng trợ cấp đột xuất

5

Lập báo cáo chi trả thường xuyên theo định kỳ, chi trả đột xuất, báo cáo tăng giảm…

6

Quản lý danh mục thông tin hệ thống, quản lý hệ số chi trả, hệ số lương cơ bản

7

Phân quyền truy cập theo địa bàn, theo nhóm vai trò nghiệp vụ

STT

1

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

UBND Huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

NĂM

2013

12

Hệ thống thư điện tử
VSD TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ
1

Hệ thống Mail Domino của IBM

2

Hệ thống Mail Exchange của Microsoft

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam

2014

2

Hệ thống thư điện tử tỉnh Hưng Yên

2015

3

Hệ thống thư điện tử tỉnh Phú Yên

2014
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Tư vấn và thiết kế hệ thống
Để một hệ thống CNTT hoạt động đúng theo yêu cầu, đảm bảo tính an toàn và sẵn sàng cao, dễ
quản trị, bảo mật tốt, có khả năng mở rộng nâng cấp dễ dàng và bảo vệ đầu tư, hệ thống đó cần
được khảo sát kỹ lưỡng và phân tích đầy đủ các yêu cầu trước khi quyết định đầu tư. Chúng tôi
cung cấp gói dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống: thu thập các yêu cầu liên quan đến việc phân tích
thiết kế hệ thống, từ đó chúng tôi tư vấn cho khách hàng lựa chọn hệ thống phù hợp với quy mô,
nhu cầu sử dụng và ngân sách vốn của mình.

Tư vấn thiết kế các giải pháp về CNTT và Viễn Thông
Tư vấn các dự án CNTT

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

Tư vấn dự án Thiết kế mạng LAN UBND Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

2012

2

Tư vấn xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật “Hệ thống Quản lý cụm,
điểm Công nghiệp” tỉnh Hà Nam.

2013

3

Tư vấn đấu thầu dự án “Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn”
UBND tỉnh Lai Châu.

2014

4

Tư vấn xây dựng dự án “Nâng cấp hệ thống bảo mật cho Trung tâm tin
học bộ xây dựng”.

2015

5

Tư vấn giám sát dự án “Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu quận
Thanh Xuân”

2015
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Phần mềm số hóa tài liệu lưu trữ
Hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ là hệ thống được sử dụng để quản lý, lưu trữ, bảo toàn
và phân phối các tài liệu số hóa của tổ chức
Hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ nhắm đến mục tiêu làm việc quản lý thông tin trong tổ
chức, doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn thông qua việc đơn giản hóa lưu trữ, bảo mật
và sử dụng. Nhờ đó, một tổ chức sẽ được nhiều lợi ích như: hiệu suất gia tăng, khả
năng kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu chi phí
Hệ thống Quản lý tài liệu lưu trữ nhằm tin học hóa và thống nhất các hình thức số hóa
lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, chia sẻ thông tin hồ sơ tài liệu trong tổ chức
Xây dựng hệ thống các kho Hồ sơ điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng mất
mát, thất lạc hồ sơ
Quản lý toàn bộ hồ sơ số hóa của phòng ban, của tổ chức

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

NĂM

1

Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh

2013

2

Công ty Viễn Thông Quốc Tế VTI

2014

3

HĐND và UBND Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam

2015
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