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Các Thông tin cơ bản về Việt Vang: 
  

Tên công ty:  

 

  

Công ty cổ phần cung cấp và tư vấn giải pháp quản trị 

Chuẩn Việt Vang 

Ngành nghề:  Phân tích, thiết kế hệ thống, gia công phần mềm, tư 

vấn khách hàng giải pháp quản trị 

  

Người đại diện:  Ông Hoàng Hải Triều 

  

Địa chỉ:  
Số 7 Trần Xuân Hòa, Phường 7 Quận 5 TP Hồ Chí 

Minh 

  

Điện thoại: 028 62651411 FAX: 028 62651411 

  

Email: info@vietvang.net   Website: https://vietvang.net/ 

Sơ lược về lịch sử Việt Vang: 
 

Năm thành lập:  2012 

Số lượng nhân viên:  25 

Vốn điều lệ:   220.000 USD 

 

 

Nhân sự chủ chốt: 
 

Tổng Giám Đốc: Hoàng Hải Triều 

- Tốt nghiệp hệ thống thông tin, đại học Tohoku, Khoa công nghệ thông tin (học 

bổng toàn phần chính phủ) – Nhật Bản 

- Đã từng làm việc cho các hãng lớn như Kobelco. 

- Kinh nghiệm từ nhiều vị trí khác nhau: Kĩ sư, trưởng nhóm, trưởng phòng, giám 

đốc điều hành. 

- Thành thạo tiếng Nhật (Đã từng dịch cho chủ tịch nước Việt Nam khi qua Nhật), Tiếng Anh 

 

   

      Phó Giám Đốc: Phạm Duy Linh 

- Tốt nghiệp hệ thống thông tin, Đại học ứng dụng Ostfalia, CHLB Đức 

- Đã từng làm việc cho Volkswagen (VW); Đại học kỹ thuật Braunschweig CHLB Đức 

- Thành thạo Tiếng Đức và tiếng Anh 

 

 
Trưởng phòng kĩ thuật: Trần Thanh Luân 

- Tốt nghiệp đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, Khoa Công Nghệ 

thông tin 

- Kính nghiệm làm nhiều dự án trên nhiều dự án lập trình trên nhiều ngôn ngữ khác 

nhau. (PHP, C#, Java, Javascript, Kotlin, VB.NET, Objective C, Swift …) 

- Kinh nghiệm trên các dự án sâu về kĩ thuật cũng như rộng về chức năng của các 

khách hàng từ nhiều nước khác nhau (Nhật, Singapore, Đức, Áo …) 

 
     Kế toán trưởng: Từ Hậu Kế Nhã 

- Tốt nghiệp thạc sĩ Tài Chính – Đại học Sài Gòn 

- Kinh nghiệm tư vấn các nghiệp vụ tài chính kế toán cho doanh nghiệp 
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Các dự án tiêu biểu Việt Vang đã và đang thực hiện 

 
- Dự án bản đồ trong nhà (Indoor Map) - khách hàng Nhật Bản 

- Dự án quan sát động vật – khách hàng Nhật Bản 

- Dự án hệ thống mua bán công ty Petro – Khách hàng Singapore 

- Dư án phần mềm bán lẻ POS – Khách hàng Đức 

- Dự án App Android cho nhà hàng – Khách hàng Áo 

- Dự án Website liên đoàn bóng bàn TP HCM 

- Dự án gói phần mềm quản lý rạp chiếu phim Starlight – công ty cổ phần NTH 

- … 

 

Một vài sản phấm của Việt Vang: 

 
- Phần mềm quản lý khách hàng CRM 

- Phần mềm bán lẻ (POS) 

- Phần mềm quản lý nhân sự (HRM) 

- Gói phần mềm cho rạp chiếu phim (VV- Cinema) 

 

Nhóm đối tượng khách hàng chúng tôi tìm kiếm: 
 

- Các doanh nghiệp Việt, muốn cải thiện/làm mới hệ thống quản trị, để công việc kinh doanh được hiệu 

quả hơn. 

- Các doanh nghiệp Nhật, Đức muốn triển khai dự án IT ở Việt Nam, cần tìm đối tác địa phương đủ tin cậy 

và kiến thức phối hợp làm việc. 

- Ngoài ra Viet Vang là thành viên tích cực của phòng thương mại công nghiệp Nhật tại Việt Nam 

(JETRO); phòng thương mại và công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK) trong việc kết nối doanh nghiệp. 

 

 

Vậy nếu bạn là doanh nghiệp Việt Nam đang đi tìm một giải pháp quản trị chuẩn, mà chưa 

chọn được nhà tư vấn phù hợp, hoặc bạn là doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư/hợp tác 

với đối tác tại thị trường Việt Nam. Việt Vang sẽ là cánh cửa „vững chắc“ để bạn cùng hợp tác 

bắt đầu một giai đoạn thịnh vượng mới. 


