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Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------*****------------- 

 

 

KÍNH GỬI:   

Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nina là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về công 

nghệ thông tin cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Sản phẩm của công ty bao gồm:  

 Thiết kế, lập trình Web. 

 Phát triển ứng dụng Web 

 Quảng bá trên mạng Internet. 

 Thương mại điện tử. 

 Quản trị, cập nhật website 

 Web hosting 

 Đăng ký tên miền 

 Thiết kế logo, Brochure, Catalogue… 

 Tư vấn giải pháp CNTT. 

-  Đã thực hiện nhiều dự án: 

• Quy tụ hơn 20 kỹ sư 

• Áp dụng rất nhiều kỹ thuật và công nghệ mới 

• Kéo dài trong nhiều năm 

Nay, được biết Quý doanh nghiệp đang có kế hoạch đấu thầu gói thầu “Xây dựng phần mềm Website”, chúng 

tôi mong muốn được tham gia đấu thầu cung cấp xây dựng gói thầu nói trên. 

Mọi thông tin chi tiết và xác nhận lịch làm việc xin liên hệ 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

Trụ sở chính: Phòng 301, Tòa nhà SBI,Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM 

Tel: 08.35970397 - 0914356538 

Website: http://www.nina.vn - Email : nina@nina.vn 

 

PHẦN I 

GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH  TM – DV  NINA –NINA  Co.,Ltd 

Văn phòng giao dịch: Phòng 301, Tòa nhà SBI,Công viên phần mềm Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM 

 MST: 0310179646  

Vốn pháp định:  2.000.000.000 VND 

Số tài khoản VNĐ: 060019912380   

   Mở  tại  Ngân hàng :  ngân hàng Sacombank - chi nhánh Hiệp Thành, Quận 12 

 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NINA được thành lập theo Quyết định số #### do Sở Kế 

hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. 

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NINA - NINA là một trong những doanh nghiệp có uy tín 

ở Việt Nam hiện nay. Trong thời gian hoạt động, Công ty Nina liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, nguồn tài 

chính vững mạnh, đảm bảo cho đầu tư và phát triển. Hiện nay công ty quy tụ trên 20 kỹ sư, cử nhân đã tốt 

nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước. NIna hoạt động với nhiệm vụ chính là xây dựng Website cho 

doanh nghiệp trong nước và quốc tế  

3. CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH 

Cung cấp các dịch vụ hoàn hảo về công nghệ thông tin bao gồm: 

3.1. Thiết kế Website quảng bá cho doanh nghiệp, xây dựng và phát triển mạng lưới thương mại điện tử  

3.2. Web hosting 

3.3. Bán tên miền 

3.4. Giải pháp công nghệ thông tin tổng thể 
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4. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 

Trở thành công ty gia công phần mềm hàng đầu ở Đông Nam Á để đưa tên Việt Nam vào bản đồ thế giới về 

công nghiệp phần mềm. 

“Nhịp cầu thương mại – phát triển tương lai” là phương châm hành động của Nina nhằm đạt mục tiêu đề 

ra. Bằng nỗ lực và lòng tận tụy của từng cá nhân và của toàn công ty, dựa trên cơ sở hiểu biết sâu sắc nhu cầu 

của khách hàng và năng lực không ngừng được nâng cao Nina sẽ triển khai các ứng dụng thành công, mang lại 

hiệu quả cao cho khách hàng. Với phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, giá cả phải chăng, công ty đã chiếm 

được cảm tình của khách hàng trong địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh cũng như trên tất cả các tỉnh, thành phố 

trong cả nước. Đối với tất cả các khách hàng dù lớn hay nhỏ hơn, Công ty chủ trương xây dựng mối quan hệ lâu 

dài và tin cậy. Chế độ bảo hành hậu mãi, luôn tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm đưa hệ thống của khách hàng hoạt 

động hiệu quả nhất, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. 

5. GIÁ TRỊ VÀ NIỀM TIN CỦA NINA 

Chúng tôi mong muốn phát triển công ty, phát triển bản thân, làm giàu cho công ty, làm giàu cho bản thân, 

đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh thông qua các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho 

khách hàng. 

     Chúng tôi tin tưởng vào lao động hết mình, có trách nhiệm nghề nghiệp, luôn luôn đổi mới nhiều nhất các 

sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho khách hàng, cho xã hội.  

6. CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG  

- Cung cấp cho khách hàng giải pháp chất lượng cao với giá thành thấp 

 Bằng cách áp dụng công nghệ phát triển website, phần mềm tiên tiến và năng lực quản lý dự án 

hiệu quả 

 - Tập trung vào con người 

 Luôn luôn nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý 

7. MỘT SỐ THÀNH TỰU  

- Là đơn vị được nhận giấy chứng nhận đơn vị có đóng góp công nghệ thông tin của hội tin học thành phố 

- Thực hiện thành công nhiều dự án của một số bộ ban ngành trong cả nước 

- Áp dụng nhiều công nghệ và giải pháp tiến tiến giúp khách hàng giảm thiểu chi phí, tăng hiệu qủa hoạt động. 

 

8. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA NINA 

A. Chuyên Môn (1) 

Thiết Kế Website/ Xây Dựng Cổng Thông Tin Điện tử/ Hỗ Trợ Phát Triển Thương 

Mại Điện Tử 
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 Xây dựng thiết kế phần mềm Website quảng bá cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trong nước và các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 

 Tư vấn xây dựng cổng thông tin điện tử cho các tổ chức nhà nước chuyên 

ngành  

 Hỗ trợ tư vấn phát triển hoàn thiện mạng lưới thương mại điện tử cho các 

doanh nghiệp  

 

B. Chuyên Môn (4) 

Java/Mã Nguồn Mở 

 Java Networking, RMI, CORBA 

 J2EE, Web Services 

 Linux, Giải pháp mã nguồn mở 

Công Nghệ Microsoft 

 COM, DCOM 

 VC++, C#, ASP.NET, VB 

 Win32 API, MFC, ATL 

Web/Internet 

 JSP/Servlet 

 ASP, PHP, .NET 

 XML, CSS 

 

9. THẾ MẠNH CỦA NINA 

 Hoạt Động Tại Việt Nam 

 Nguồn nhân lực IT dồi dào 

• Tiếp tục củng cố và đạo tạo nhân lực phục vụ cho chiến lược phát triển công nghệ thông tin 

 Cơ sở hạ tầng viễn thông có nhiều cải thiện 

• Ngành công nghiệp phần mềm được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ 

 Chính trị ổn định và an toàn 

 Quy Trình Phát Triển Phần Mềm - Mạng Chuyên Nghiệp Và Hiệu Quả 

 Xây dựng từ các chuẩn quốc tế: RUP, CMMI, ISO 

 Bao gồm tất cả các phương pháp, chiến lược và quy trình mà Nina áp dụng để thực hiện thành công 

một dự án.  

 Mục tiêu cao nhất là sự thỏa mãn khách hàng 

 Kinh Nghiệm Thực Hiện Các Dự Án Lớn  
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 Đội ngũ nhân sự: 

• Quy tụ hơn 30 - 35 kỹ sư, cử nhân 

• Áp dụng rất nhiều kỹ thuật và công nghệ mới 

• Kéo dài trong nhiều năm 

 

 Giá Thành Thấp 

 

 Đội Ngũ Nhân Viên Ổn Định 
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 Đội Ngũ Kỹ Sư và Quản Lý Tài Năng 

• Thu hút nhiều nhân tài từ các trường đại học lớn  

• Nhờ mối liên hệ chặt chẽ với các trường đại học 

• Đội ngũ nhân viên có trình độ cao 

• Thạc sĩ (3), Cử nhân (15), Cao đẳng (13) 

• Đầu tư nhiều vào huấn luyện và đào tạo 

• Đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm 

• Trên 20% nhân viên là trưởng nhóm, trưởng dự án 

 Cơ Sở Hạ Tầng Hiện Đại 

 Máy tính 

• PC: Intel Core 2 

• Máy chủ (server): Sun Sparc/Ultra, HP, IBM 

 Đảm bảo hoạt động liên tục 

• Đường truyền Internet tốc độ cao (đường truyền riêng 3Mbps + 5 đường ADSL) 

• Máy phát điện tự động 24/24 

• Có các kế hoạch khôi phục lại dự án sau thảm họa 

 Bảo mật 

• Hệ thống thẻ từ để ra vào công ty, các phòng lab và phòng dự án 

• Bảo mật máy tính 

• Bảo mật mạng. 

• Hệ thống mạng riêng ảo (VPN) giữa NINA và khách hàng. 

10.  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN  

 Số cán bộ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực Điện tử, tin học của Công ty hiện có hơn 20 người và hơn 

100% đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy về các chuyên ngành kỹ thuật và kinh tế. Tuổi trung bình của 

nhân viên trong công ty hiện nay là 26, tuy nhiên các cán bộ đều đã có kinh nghiệm về kinh doanh, xây dựng dự 

án cũng như giỏi về kỹ thuật,  thực hiện xây dựng một số dự án lớn cho các bộ ban ngành trong nước: 

                                                     Sơ đồ bộ máy hoạt động nhân sự của công ty: 

 

 

 

  

 

Hội đồng quản trị 

Giám đốc điều hành 

Phòng hành 

chính tổng 

hơp 

Phòng kế 

toán 

Phòng dự 

án 

Phòng kinh 

doanh 

Phòng kỹ 

thuật 

Bộ phận nghiên 

cứu SP mới 
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  Trong đó, số người được phân bổ trong các phòng như sau:   

 

 

 

* Ban Giám đốc                                                       1 người 

* Phòng Kế toán - Tài vụ                                                                                     1 người 

* Phòng Kế hoạch Hành chính tổng hợp 1 người 

* Phòng Kinh doanh Dự án                                                                                                    150 người 

* Phòng Kỹ thuật triển khai hệ thống                                                             40 người 

* Phòng nghiên cứu phát triển thị trường                                                                           10 người 

 

Có hơn 24 người là Thạc sĩ, Kỹ sư CNTT, cử nhân, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn 

thông, cử nhân kinh tế, tài chính và nhiều cộng tác viên là các Thạc sĩ, kỹ sư trong các lĩnh vực nói trên ở nhiều 

tỉnh, thành phố trong cả nước. Đội ngũ cán bộ được đào tạo chính qui, luôn được trang bị thêm kiến thức qua 

các khoá đào tạo kỹ thuật mới để nâng cao chuyên môn và  được thử thách qua các dự án thực tế của Công ty, 

bảo đảm làm chủ được các công nghệ tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực công nghệ Công nghệ thông tin, 

ứng dụng một cách có hiệu quả các tiến bộ khoa học đó vào kinh tế nước nhà. 

 

11. DANH SÁCH CÁN BỘ CỦA CÔNG TY HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIN HỌC- ĐIỆN TỬ - 

VIỄN THÔNG  

 

TT Họ tên Trình độ chuyên môn Vị trí công tác 

1.  Nguyễn Y Ngân Giang Thạc sỹ quản trị kinh doanh Giám đốc 

2.  Nguyễn Như Thị Vân Anh Cư nhân Kế toán 
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3.  Trần Quốc Thắng Kỹ sư Trưởng phòng kỹ thuật 

4.  Phạm Văn Sơn Kỹ sư Trưởng phòng thiết kế 

5.  Lâm Thị Chi Kỹ sư Nhân viên thiết kế 

6.  Nguyễn Xuân Linh Cử nhân Nhân viên kỹ thuật 

Cử 

nhân 
Nguyễn Như Quang Huy  Kỹ thuật 

7.   Cử nhân Nhân viên kinh doanh 

8.   Cử nhân Nhân viên kinh doanh 

9.   Kỹ sư Nhân viên kinh doanh 

10.  Lê Minh Đức Kỹ sư Kỹ thuật 

11.   Cử nhân/kỹ sử Nhân viên kinh doanh 

12.   Cử nhân Nhân viên kinh doanh 

13.   Kỹ sư Kỹ thuật 

14.   Cư nhân Nhân viên kinh doanh 

15.  Nguyễn Thị Minh Tâm Cử nhân Nhân viên kinh doanh 

16.   Cư nhân Nhân viên kinh doanh 

17.  Nguyễn Hoàng Huy Cử nhân Thiết kế 

18.   Kỹ sư Nhân viên kinh doanh 

19.   Cử nhân Nhân viên kinh doanh 

20.   Cử nhân Kỹ thuật 

21.  Nguyễn Đình Hiếu Kỹ sử Kỹ thuật 

22.   Kỹ sử Kỹ thuật 

23.   Cư nhân Thiết kế 

 

  Bên cạnh đó công ty Nina chúng tôi còn có đội ngũ cộng tác viên là cán bộ, giảng viên, chuyên viên các Bộ 

Ngành luôn phối hợp cùng các cán bộ trong công ty về kỹ thuật, marketing nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển 

kinh doanh. 

 

PHẦN II 

CÁC DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG 
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1.  NĂNG LỰC DỊCH VỤ BẢO HÀNH 

Công ty Nina chúng tôi có phòng nghiên cứu và bảo hành sản phẩm thường xuyên, đảm bảo đáp những yêu 

cầu khắt khe nhất của sản phẩm. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm 

phục vụ khách hàng. 

Toàn bộ các sản phẩm được bảo hành tại địa điểm công ty. Khi có sự cố xảy ra đối với sản phẩm, CÔNG 

TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NINA có trách nhiệm cử ngay chuyên viên  kỹ thuật xử lý các xự cố 

trên mạng nhằm thực hiện các biện pháp kỹ thuật tốt nhất để nhanh chóng khôi phục và duy trì hoạt động liên 

tục của sản phẩm. Nếu như có sự cố nhẹ sẽ được khắc phục ngay trong vòng 24h, trong trường hợp có sự cố 

lớn CÔNG TY CÔNG  TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH NINA có tránh nhiệm thực hiện bản sao lưu dữ liệu để 

khắc phục các xự cố một cách nhanh nhất. 

 

PHẦN III 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

I.  GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC KINH  DOANH CỦA CÔNG TY : 

Đội ngũ kinh doanh của Công ty được chia thành các bộ phận:  

1) Bộ phận dự án:  

Thực hiện nghiên cứu, tư vấn triển khai các dự án lớn theo chương trình Công nghệ Thông tin của 

Chính phủ, mở rộng, nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở làm việc của các Cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ 

quan Đảng (thuộc khối Văn phòng Trung ương) cũng như các Bộ, Ngành, Các Cơ quan, Doanh nghiệp 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn cả nước. 

2) Phòng Kinh doanh 

      -   Bộ phận bán buôn: 

 Thực hiện việc cung cấp phân phối hàng cho các Đại lý, cửa hàng trong địa bàn Thành Phố Hồ Chí 

Minh, các Đại lý tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Công ty luôn chủ động gửi tới các bạn hàng 

những thông tin mới nhất về các mặt hàng mới, giá cả, khả năng hậu mãi. 

    -    Bộ phận bán lẻ: 

Thực hiện việc cung cấp hàng tới tận tay người tiêu dùng. Các khách hàng chủ yếu của Công ty là các 

cơ quan, trường học, các đơn vị tập thể, cá nhân. 

Công ty luôn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, chú trọng việc dịch vụ cung cấp hàng cũng như 

dịch vụ sau bán hàng để thúc đẩy mọi hoạt động trong công ty, phấn đấu đến cuối năm 2005 đạt chứng chỉ 

Quản lý chất lượng - dịch vụ tầm cỡ Quốc tế. 
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Trong xu thế phát triển nền Kinh tế tập trung vào các khu Công nghiệp, mở rộng các thành phần kinh tế, 

tự do kinh doanh buôn bán trong khuôn khổ của Pháp luật Việt Nam. Chúng tôi nhận định rằng với một đội 

ngũ cán bộ nhân viên giỏi, tận tâm và hoạt động theo một khối thống nhất mang tính chất khoa học với khẩu 

hiệu là "Cùng khách hàng đi đến thành công" trong đó công ty là nhà một ngôi nhà chung thì sự phát triển 

lớn mạnh của Công ty Vietnetworks là tất yếu. 

 

PHẦN IV 

CÁC HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 

 

          I)    GIỚI THIỆU MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 

Đội ngũ kỹ thuật của công ty được chia thành các bộ phận sau: 

1) Phòng kỹ thuật dự án: Chịu trách nhiệm hoàn thành các hợp đồng mảng dự án  

2) Kỹ thuật lập trình: Chịu trách nhiệm lập trình các sản phẩm của khách hàng sau khi hợp đồng được ký kết 

3) Phòng kỹ thuật thiết kế: Thực hiện hoàn thiện giao diện tất cả các sản phẩm của khách hàng , phụ trách xây dựng và 

phát triển bộ sản phẩm nhận dạng thương hiệu 

4) Phòng test sản phẩm: Có trách nhiệm test các sản phẩm sau khi đã hoàn thành trước khi bàn giao cho đối tác 

 

PHẦN V 

NĂNG LỰC THIẾT BỊ & HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY 

1. QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NINA đã thực hiện xây dựng hoàn chỉnh một số dự án phần 

mềm, thiết kế Website, cổng thông tin điện tử cho các bộ, ban ngành, trường học, các doanh nghiệp tại Việt 

Nam, ngoài ra còn tham gia tư vấn xây dựng giải pháp bảo mật hệ thống, tin học, cho các đối tác trong nước và 

nước ngoài. 

Danh sách khách hàng của chúng tôi không chỉ hạn chế trong các khu vực kinh tế quốc doanh như: Các cơ 

sở sản xuất, ngân hàng, các cơ quan hành chính, y tế, giáo dục mà còn cả trong khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh. 

Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi luôn quan niệm rằng sự hài lòng 

của khách phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ cũng như với chất lượng của sản phẩm và hàng hóa mà chúng tôi 

cung cấp. Đội ngũ cán bộ chuyên môn của chúng tôi có kinh nghiệm vững vàng trong công tác hỗ trợ kỹ thuật, 

triển khai hệ thống phần mềm cho các doanh nghiệp. 

Nguyên tắc hoạt động của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NINA là : "Kết hợp cung cấp 

giải pháp tổ chức - kỹ thuật thích hợp nhất cho khách hàng với khả năng dịch vụ bảo hành, bảo trì  tốt nhất".  
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 Chính vì thế mà hệ thống khách hàng thường xuyên của chúng tôi bao gồm những doanh nghiệp nhà 

nước lớn ở Việt Nam và nhiều doanh nghiệp, công ty khác như: 

Một số sản phẩm tiêu biểu đã triển khai. 

1. Địa đạo củ chi 

2. Hành Tinh Xanh 

3. Đá quý Yên Nguyễn 

4. Đèn việt Phú Lộc 

5. Áo cưới 

6. Điện thoại  

7. Flim 

8. Điện lạnh 

9. Siêu thị nội thất 

10. Tượng mẫu 

11. Nội thất Lạc Thành 

  

 

 

 

  

1. http://www.cuchitunnel.org.vn/  

2. http://blueplanet.com.vn/  

3. http://daquy.net.vn/ 

4. http://dennghethuat.com/ 

5. http://dichvungaycuoi.com.vn/ 

6. http://binhduongmobile.com/  

7. http://tranfilm.com/  

10. http://thegioicongcu.com/ 

12. http://tragoptaigia.com.vn/ 

13. http://tuongmauminhtam.com/ 

14. http://lacthanh.vn/ 

 

Những website đang demo cho khách hàng 

 

http://demo.nina.vn/demodienkhanghuan/ 

http://demo.nina.vn/shop4lady/ 

http://demo.nina.vn/demolongthanhlong/ 

http://demo.nina.vn/giupviec/ 

http://demo.nina.vn/demogiupviec/ 

http://demo.nina.vn/demospa/ 

http://demo.nina.vn/dienmay/ 

http://demo.nina.vn/dienthoai/ 

http://demo.nina.vn/sonhaixehoi/ 

http://demo.nina.vn/dientrang/ 

http://demo.nina.vn/spa/ 

http://demo.nina.vn/giupviec/ 

http://demo.nina.vn/thuphap 

http://demo.nina.vn/caonhanh/ 
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Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều dự án cho những công ty vừa và nhỏ trong nước. 

 

KẾT LUẬN 

  CÔNG  TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NINA với đội ngũ cán bộ, kỹ sư giỏi và giàu kinh 

nghiệm được chọn lựa kỹ càng, quan hệ hợp tác rộng rãi với nhiều đơn vị trong nước và quốc tế, hoàn toàn 

đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng trong các công tác: khảo sát, thiết kế, tư vấn, thi công, kiểm tra 

chất lượng, giám sát kỹ thuật, trợ giúp công nghệ và tư vấn phát triển đầu tư. Qua một thời gian hoạt động 

công ty đã được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và sự tin cậy của khách hàng đã thu được những kết quả 

sản xuất kinh doanh rất tốt, phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện nay. 

   Đến với Nina khách hàng sẽ gặp những người bạn chân thành, tin cậy và có được những sản phẩm đạt 

chất lượng tốt với giá cả hợp lý và mang lại giá trị kinh tế cao. 

 

            

 ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

         GIÁM ĐỐC 

 

mailto:nina@nina.vn

