
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIẾT KẾ  WEBSITE 

Tư vấn, thiết kế các website 
chuyên nghiệp, hỗ trợ phát triển 
CNTT cho các doanh nghiệp. 

  

MARKETING ONLINE 

Tư vấn, cung cấp các giải pháp 
CNTT cho các doanh nghiệp, hỗ 
trợ phát triển doanh số và quảng 
bá thương hiệu. 

  

XUẤT BẢN PHẦN MỀM 

Tiếp nhận, lập trình phần mềm 
cho các doanh nghiệp như phần 
mềm quản lý nhân sự, bán hàng, 
sinh trắc vân tay,quản lý nội bộ… 

  

T H Ô N G  T I N  C Ô N G  T Y  

Công ty Cổ Phần CNTT Việt Nam (Vncenter) đã chọn lựa cho mình sứ 
mệnh 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 vì 
sự phồn vinh của khách hàng Việt Nam. 

Với tầm nhìn “xây dựng VNCenter trở thành Công ty dịch vụ CNTT 
Truyền thông có tầm vóc quốc tế”, Với các kinh nghiệm triển khai hạ 
tầng và các giải pháp dịch vụ CNTT cho các doanh nghiệp các thành 
viên của VNC đã kết hợp lại xây dựng một hạ tầng CNTT hiện đại, an 
toàn và thông suốt, ứng dụng các hệ thống CNTT tiên tiến phục vụ 
quản trị và kinh doanh, quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo và nâng 
cao năng lực cho CBNV phù hợp với chiến lược phát triển của Công 
ty. 

Tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình: “VNCenter,quyết tâm trở 
thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, 
thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của tri thức Việt Nam trong 
công cuộc hội nhập toàn cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát 
triển, xứng đáng là một trong những công ty CNTT hàng đầu Việt 
Nam”. 

D Ị C H  V Ụ  
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Giới thiệu về VNCenter 

 
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
- Ngày 16/3/2014: Trung tâm CNTT Việt Nam thành lập ngày, trực 

thuộc tập đoàn VNC. Chuyên lĩnh vực đào tạo, tư vấn và phát triển kỹ 

năng Công nghệ thông tin. 

- Ngày 28/2/2017: Trung Tâm CNTT Việt Nam được chuyển đổi 

thành Công ty Cổ Phần CNTT Việt Nam (VNCenter). 

VNCenter được biết tới một trong những đơn vị hàng đầu chuyên 

ngành tư vấn và thiết kế Website, Phần Mềm, Cung cấp các giải pháp 

CNTT về email, hosting, tên miền. Ngoài ra trung tâm cũng đi đầu 

trong tư vấn về marketing online cho các doanh nghiệp trên Facebook 

     II. DỊCH VỤ CUNG CẤP 

 

 
III. TẦM NHÌN 

Với tầm nhìn “Xây dựng VNCenter trở thành Công ty dịch vụ 
CNTT Truyền thông uy tín có tầm vóc quốc tế”, Với kinh 

nghiệm triển khai hạ tầng và các giải pháp dịch vụ CNTT cho 

các doanh nghiệp, ứng dụng các hệ thống CNTT tiên tiến phục 

vụ quản trị và kinh doanh.  

Hiện nay với việc kinh doanh trên internet đang bùng nổ khá 

mạnh mẽ, thì vấn để giải quyết các nhu cầu của tất cả các 

doanh nghiệp, cá nhân muốn thúc đẩy đẩy nhanh, mạnh và 

phát triển hệ thống kinh doanh Online thì việc có một website 

để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của mình 

tới những khách hàng online là cực kỳ hiệu quả 

IV. KHẴNG ĐỊNH SỨ MỆNH 
“VNCenter,quyết tâm trở thành một tổ chức văn 

minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, 

thành công và thịnh vượng, là niềm tự hào của 

tri thức Việt Nam trong công cuộc hội nhập toàn 

cầu hóa, là môi trường cho nhân tài phát triển, 

xứng đáng là một trong những công ty CNTT 

hàng đầu Việt Nam”. 
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