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Chương trình Chi tiết 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THÀNH PHỐ THÔNG MINH 2017 

Thời gian Nội dung Chương trình Sự kiện 
bŒn lề 

PhiŒn toàn thể 

Triển 
lªm và 
Giao 

Thương 
Doanh 
Nghiệp 

08.00 - 09.00 Đăng ký đại biểu 

09.00 – 09.10 
PhÆt biểu khai mạc 
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viŒn Bộ Chính trị 
Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh 

09.10 – 09.25 
Vẽ lại bức tranh kỷ nguyên số (Reimaging the Digital Era)   
Ông David Wong Nan Fay, Chủ tịch ASOCIO  

09.25 – 09.30 
Tầm nhìn WITSA về Kỷ nguyŒn số tại Châu ` 
Bà Yvonne Chiu, Chủ tịch LiŒn minh dịch vụ CNTT thể giới, WITSA 

09.30 – 09.45 
Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh 
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh 

09.45 – 10.00 
Giới thiệu bộ chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của ASOCIO  
TS. Eva Yi-Yuan Yueh, Đại diện Liên minh đô thị thông minh của 
ASOCIO 

10.00 – 10.15 

Khung tiêu chuẩn quốc gia TCVN cho đô thị thông minh và phát 
triển bền vững 
Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo 
lường và Chất lượng, Bộ KHCN 

10.15– 10.30 Giải lao - Thăm quan triển lªm 
Chuyên đề 1:  Thành phố thông minh - Tầm nhìn của lãnh đạo cÆc thành phố  

10.30 - 11.15 

BÆo cÆo chính:  
- TS. Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội 
- Thành phố thông minh, Cư dân Thông minh, Cuộc sống thực  

Ông Jun Wei Chuah, Giám đốc về IoT và Khoa học Dữ liệu, Công 
ty Công nghệ Surbana, Singapore 

- Xây dựng chính phủ số - sức mạnh của nền tảng dữ liệu nguồn 
mở 
Ông Phạm Minh Tuấn, CEO Công ty Hệ thống thông tin FPT 

11.15 - 12.00 

Thảo luận:  
Điều phối: PGS.TS Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA 
Diễn giả thảo luận:  
- TS. Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội 
- Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh 
- Ông Jun Wei Chuah, Giám đốc IoT và Khoa học Dữ liệu, Công ty 

Công nghệ Surbana, Singapore 
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- Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực, UBND tỉnh Quảng 
Ninh 

- TS. Nguyễn Việt Long, Giám đốc Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, 
Becamex IDC, Giám đốc Văn phòng thành phố Thông minh tỉnh 
Bình Dương 

Nội dung dự kiến:  
- Quan điểm xậy dựng thành phố thông minh  
- Cơ hội và thÆch thức trong xây dựng đô thị thông minh 
- CÆc chỉ số đánh giá và cách thức đo lường đô thị thông minh 
- Trung tâm điều hành của thành phố 

12.00 - 13.30 Ăn trưa  

13.30 - 13.45 

Triển khai ứng dụng mô hình đô thị thông minh tại Công viŒn 
phần mềm Quang Trung 
Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công viŒn phần mềm Quang 
Trung 

 

13.45 - 14.00 
Tổng quan về Nền tảng IoT của HPE 
Ông Phạm Vĩnh Thái, Giám đốc Công nghệ, Tư vấn và Hỗ trợ trước 
kinh doanh  

 

Chuyên đề 2: Nền tảng Internet vạn vật cho thành phố thông minh 

Triển 
lªm và 
Giao 

Thương 
Doanh 
Nghiệp 

14.00 - 14.45 

BÆo cÆo chính:  
- Giải phÆp Thành phố thông minh và Internet vạn vật  

Bà Zdravka Paskaleva Newman, Giám đốc PhÆt triển kinh doanh, 
S+CC và Giải phÆp IoE, Cisco APJ 

- Giải phÆp Microsoft Aware 
Ông Phạm Trần Anh, Giám đốc Quốc gia Khối khÆch hàng Doanh 
nghiệp và Đối tÆc chiến lược, Microsoft Việt Nam 

- Hành trình đến ranh giới số tiếp theo 
     TS. Mike Wu, LiŒn minh thành phố thông minh của  ASOCIO  

14.30 - 15.30 

Thảo luận:  
Điều phối: Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Công nghệ, Công ty 
Hệ thống thông tin FPT 
Diễn giả tham gia thảo luận:  
- Bà Zdravka Paskaleva Newman, Giám đốc PhÆt triển kinh doanh, 

S+CC và Giải phÆp IoE, Cisco APJ 
- Ông Mike Wu, Đại diện LiŒn minh Thành phố thông minh, 

ASOCIO  
- Tiến sĩ Nguyễn Hoài Tưởng, Tư vấn chiến lược công nghệ 

Microsoft 
- Đại diện lãnh đạo Sở TTTT Hà Nội* 
Nội dung dự kiến:  - Nền tảng dữ liệu mở 
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- Chính phủ Số và chuyển đổi số 
- Cơ sở dữ liệu tập trung 

- An ninh mạng và bảo mật thông 
tin cÆ nhân 

15.30 - 15.45 Giải lao 
Chuyên đề 3: Dịch vụ, giải phÆp số của thành phố thông minh 

15.45 - 16.00 

BÆo cÆo chính:  
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cloud-Mobile trong hệ 
thống quản lý giÆo dục thông minh 
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sản phẩm, Công ty Cổ phần MISA 

16.00 - 17.00 

Thảo luận:  
Điều phối: PGS. TS. Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin & 
Truyền thông tp. Hồ Chí Minh 
Diễn giả thảo luận:  
- Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc, Sở Giao thông Vận tải tp. 

Hồ Chí Minh 
- Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu 

điện LiŒn Việt 
- Ông Trần Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm nghiŒn cứu phÆt triển 

giải phÆp, Công ty Hệ thống Thông tin FPT  
- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sản phẩm, Công ty CP MISA 
- Ông Phạm Văn Trung, Phó Giám đốc phụ trÆch kỹ thuật CMC SI 

Sài Gòn 
Nội dung dự kiến:  
- GiÆo dục thông minh 
- An toàn thông tin 

 
- Giao thông thông minh 
- Thanh toÆn thông minh 

17.00 Kết thœc Hội nghị 
TIỆC TỐI 

18.00 - 21.00 
- Lễ Công Bố 50 Doanh Nghiệp CNTT Hàng Đầu Việt Nam 2017 
- Tiệc tối giao lưu 

 

Chương trình có thể thay đổi để đạt kết quả tốt nhất. 
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AGENDA INTERNATIONAL SMART CITY CONFERENCE 2017 

Time Agenda 
Side 

Event 
08.00 – 09.00 Registration 

Smart 
City 

Market 
Place 

 
 

Business 
Matching 
and Expo 

09.00 – 09.10 
Opening Speech 
H.E. Mr. Nguyen Thien Nhan, Member of Vietnam Political 
Bureau, Secretary of HCMC Party Committee  

09.10 – 09.25 
Reimagining the Digital Era 
Mr. David Wong Nan Fay, Chairman of ASOCIO  

09.25 – 09.30 
WITSA Vision for Asia Digital Age 
Mrs. Yvonne Chiu, Chairman of World Information Technology and  
Services Alliance (WITSA) 

09.30 – 09.45 
Building Ho Chi Minh City to become a Smart City 
Mr. Tran Vinh Tuyen, Vice Chairman, People’s Committee of Ho 
Chi Minh City 

09.45 – 10.00 
Introduction of ASOCIO Smart City Index 
Dr. Eva Yi-Yuan Yueh, Representative of ASOCIO Smart City 
Alliance 

10.00 – 10.15 

Standard framework for Smart City and sustainable 
development 
Mr. Nguyen Nam Hai, Deputy Director General, Directorate for 
Standards, Metrology and Quality (STAMEQ) 

10.15– 10.30 Tea break and visits exhibition booths 
Topic 1 Smart Cities – View of Mayors 

10.30 - 11.15 

Keynote Speeches: 
- PhD. Nguyen Duc Chung, Chairman of Hanoi People’s 

Committee 
- Smart City, Smart Citizens, Real Life 

Mr. Jun Wei Chuah, Head of IoT and Data Science Surbana 
Technologies Pte Ltd. 

- Building digital government – the power of open data 
    Mr. Pham Minh Tuan, CEO of FPT Information System 
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11.15 -12.00 

Panel Discussion: 
Moderator: Assoc. Prof., Dr. Truong Gia Binh, Chairman of 
VINASA  
Panelists: 
- Mr. Tran Vinh Tuyen, Vice Chairman, People’s Committee of 

Ho Chi Minh City 
- PhD. Nguyen Duc Chung, Chairman of Hanoi People’s 

Committee 
- Mr. Jun Wei Chuah, Head of IoT and Data Science Surbana 

Technologies Pte Ltd. 
- Mr. Dang Huy Hau, Vice Chairman of Quang Ninh People’s 

Committee 
- PhD. Nguyen Viet Long, Director International Relations & 

Strategy, Becamex IDC; Director Smart City Office of Binh 
Duong 

Topics to be discussed 
- Visions of building smart cities 
- Opportunities and challenges in building smart cities 
- Smart City Index and how to measure smart cities 
-   City command center 

12.10 – 13.30 Lunch  

13.30 – 13.45 Deploying Smart City model in Quang Trung Software City 
Mr. Lam Nguyen Hai Long, CEO of Quang Trung Software City 

 

13.45 – 14.00 
HPE Universal IoT Platform 
Mr. Pham Vinh Thai, Chief of Technology Officer, Pre – sales 
Consultant, Private Sector, HPE Vietnam 

 

Topic 2: IoT platform for Smart City  

14.00 – 14.45 

- Microsoft Aware Solution 
Mr. Pham Tran Anh, Country Director of One Commercial 
Partners & SMC 

- Cisco IoT and Smart Cities Solutions 
Ms. Zdravka Paskaleva Newman, Business Development Manager, 
S+CC and IoE Solutions, Cisco APJ 

- Journey to The Next Digital Frontier  
PhD. Mike Wu, Representative of ASOCIO Smart City Alliance  

 

14.45 -15.30 

Panel Discussion: 
Moderator: Mr. Phan Thanh Son, CIO of FPT Information 
System 
Panelists:  
- Ms. Zdravka Paskaleva Newman, Business Development 

Manager, S+CC and IoE Solutions, Cisco APJ  
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- PhD. Mike Wu, Representative of ASOCIO Smart City Alliance 
- Dr. Nguyen Hoai Tuong, Technology Strategist Microsoft  
- Leader of Hanoi’s Department of information & communications 
Topics to be discussed 
- Digital Government and Digital Transformation 
- City data base 
- Open data platform  
- Cyber Security and information privacy  

Smart 
City 

Market 
Place: 

 
Business 
Matching 

and 
Exhibition 

15.30 – 15.45 Tea break  
Topic 3: Digital service of Smart City 

15.45 – 16.00 - AI and Cloud-Mobile application in smart education system 
Mr. Nguyen Minh Tuan, Director of Products, MISA JSC, Vietnam 

16.00 - 17.00 

Panel Discussion: 
Moderator: Assoc. Prof., Dr. Duong Anh Duc, Director General 

of HCMC’s Department of Information and 
Communications  

Panelists:  
- Mr. Tran Quang Lam, Deputy Director of HCMC Transportation 

Department 
- Mr. Nguyen Dinh Thang, Vice Chairman of Lien Viet Post Bank  
- Mr. Tran Hong Minh, Director of Solutions Research & 

Development Center, FPT IS 
- Mr. Nguyen Minh Tuan, Director of Products, MISA JSC, Vietnam 
- Mr. Pham Van Trung, Deputy Director, CMC SI Saigon 
Topics to be discussed 
- Smart Education 
- Cyber Security 

- Smart Transportation Solution 
- Smart payment 

17.00 Finishing 
GALA DINNER 

18.00 – 21.00 
- Announcement of Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2017 
- Dinner 

 

The Program is subjected to change for the best result.  
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PHIÊN KHAI MẠC
1. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Tp. HCM 
2. Phát biểu của Ông David Wong Nan Fay, Chủ tịch ASOCIO - “Vẽ lại bức tranh kỷ nguyên số”
3. Phát biểu của Bà Yvonne Chiu, Chủ tịch Liên minh dịch vụ CNTT thể giới, WITSA 
4. Phát biểu của Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh -

“Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh”
6. Phát biểu của TS. Eva Yi-Yuan Yueh, Đại diện Liên minh đô thị thông minh của ASOCIO - 

“Giới thiệu bộ chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của ASOCIO” 
7. Phát biểu của Ông Nguyễn Nam Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ - “Khung tiêu chuẩn quốc gia TCVN cho đô thị thông minh 
và phát triển bền vững”

OPENNING SESSION
1. Opening Speech by H.E. Mr. Nguyen Thien Nhan, Member of Vietnam Political Bureau, 

Secretary of HCMC Party Committee
2. Speech of Mr. David Wong Nan Fay, Chairman of ASOCIO - “Reimagining the Digital Era”
3. Speech of Mrs. Yvonne Chiu, Chairwoman of The World IT Services Alliance (WITSA)
4. Speech of Mr. Tran Vinh Tuyen, Vice Chairman, People’s Committee of Ho Chi Minh City -

“Building Ho Chi Minh City to become a Smart City”
5. Speech of Dr. Eva Yi-Yuan Yueh, Representative of ASOCIO Smart City Alliance - 

“Introduction of ASOCIO Smart City Index”
6. Speech of Mr. Nguyen Hai Nam, Deputy Director General, Directorate for Standards, Metrology 

and Quality (STAMEQ) - “Standard framework for Smart City and sustainable development”
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Tiểu sử:
David tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh Đại học Dalhousie, Canada. Ông có hơn
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Thương mại điện tử và
công nghiệp hậu cần.
David hiện là Cố vấn của PIKOM, Hiệp hội Công nghệ Thông tin Quốc gia
Malaysia và là Chủ tịch gia đoạn 2008-2009. David cũng là đồng sáng lập và cũng
là Chủ tịch của Outsourcing Malaysia (OM).
Năm 2000, ông sáng lập SnT Global Sdn Bhd, nơi ông hiện đang giữ chức vụ Tổng
Giám đốc Tập đoàn. Dưới sự hướng dẫn của ông, SnT đã giành được nhiều giải
thưởng ngành công nghiệp lớn và được đánh giá là một trong những nhà tiên phong
trong lĩnh vực chuỗi cung ứng BPO ở Châu Á. SnT cũng được công nhận là một
công ty công nghệ hàng đầu trong Chương trình 500 Công ty Châu Á Thái Bình
Dương của Deloitte Technology Fast. Năm 2007, SnT được Global Services
Awards công nhận là một trong 100 công ty gia công sáng tạo hàng đầu trên thế giới
cũng như top 10 của Châu Á. Năm 2016, David được nhận Lãnh đạo của năm, lĩnh
vực  Gia công phần mềm.
Ông hiện đang là Ủy viên của Yayasan Innovasi Malaysia (YIM), Chủ tịch ASO-
CIO, Chủ tịch phục trách Đối ngoại của PIKOM, Chủ tịch Tổ công tác Kỹ thuật số
ASOCIO AEC và là thành viên của Liên minh Dịch vụ và CNTT Thế giới
(WITSA).
ninh mạng, ... vv.

Biography:
David is a business graduate (Honours) from the Dalhousie University, Canada.
He has more than 30 years of track record and experience in the Information
Technology. E-Commerce and Logistic Industry. 
David is currently the Advisor of PIKOM, the National ICT Association of
Malaysia and was its Past Chairman for year 2008 – 2009.  David is also the Co-
founder and Emeritus Chairman of Outsourcing Malaysia (OM)
In 2000, he founded and embarked on his new start up, SnT Global Sdn Bhd, where
he currently resides as the Group Chief Executive Officer. Under his guidance, SnT
is widely regarded as a pioneer in the field of supply chain BPO in Asia. It was
also recognized as a leading technology company in the Deloitte Technology Fast
500 Asia Pacific Program. SnT was recognized by Global Services Awards as one
of the top 100 most innovative outsourcing companies in the world as well as top
10 to watch in Asia.  In 2016, David was accorded the Outsourcing Leader of the
Year by Outsourcing Malaysia .
He is currently a Board of Trustees of Yayasan Innovasi Malaysia (YIM), Chairman
of Asian Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO), International
Affairs Chairman of PIKOM , Chairman of ASOCIO AEC Digital Task Force and
Board Member of World IT and Services Alliance (WITSA).
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Tiểu sử:
Chủ tịch Liên minh Dịch vụ CNTT Thế giới (WITSA)
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ Thông tin Đài Loan
Chủ tịch Công ty Elite
Chuyên gia tư vấn của Executive Yuan, Đài Loan

Biography:
Chairman, WITSA (World Information Technology & Services
Alliance)
Chairman, CISA (Information Service Industry Association of
Taiwan, R.O.C)
Chairman, Elite. IT Company
Advisor, Executive Yuan , R.O.C.



Tiểu sử:
Ông Trần Vĩnh Tuyến hiện nay là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh, Phó Trưởng ban điều hành Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành
đô thị thông minh. Ông nguyên là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
1, thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều kinh nghiệm trong cải cách hành chính
và chính quyền điện tử ở cơ sở.
Quá trình học tập:
1993-1997: Học tại Đại học Luật Hà Nội
2004-2006: Học Thạc sĩ Chính trị học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.
Quá trình công tác:
2010-2013: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
2013-2014: Bí thư Quận ủy quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
2014-2015: Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành
ủy thành phố Hồ Chí Minh
Từ 2016: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh
Ông được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2013.

Biography:
Mr. Tran Vinh Tuyen is now Vice Chairman of the Ho Chi Minh City People’s
Committee, Deputy Head of Ho Chi Minh City Steering Committee for the Smart
City Project. 
He acquired a lot of experience in administrative reform and local e-government
during his tenure as Chairman of the People’s Committee of District 1 and then
Secretary of the Party Committee of District 1.
Education:
1993-1997: Hanoi University of Law (Bachelor of Laws) 
2004-2006: Ho Chi Minh National Political Academy (Master of Arts in Politics).
Career: 
2010-2013: Chairman of the People’s Committee of District 1
2013-2014: Secretary of the Party Committee of District 1
2014-2015: Chief Office of the Ho Chi Minh City Party Committee
2015: Member of the Standing Board of the Ho Chi Minh City Party Committee,
Head of the Inspection Commission of the Ho Chi Minh City Party Committee
2016-present: Member of the Standing Board of the Ho Chi Minh City Party
Committee, Vice Chairman of the Ho Chi Minh City People’s Committee
He was awarded the Third Class Medal of Labour by the State President of Viet
Nam in 2013.



Tiểu sử:
Tiến sĩ Eva Yi-Yuan Yueh là một nghiên cứu viên của Viện Đổi mới Dịch vụ Kỹ
thuật số, là một trong Viện Nghiên cứu của Viện Công nghệ thông tin (III) tại Đài
Loan. Bà cũng là Tổng Thư ký Hiệp hội Chuyển đổi Số (DTA), được thành lập để
thúc đẩy các doanh nghiệp ICT và chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp
bằng cách áp dụng các công nghệ kỹ thuật số và phát triển các dịch vụ ICT sáng
tạo. IDEAS Show là một thương hiệu tiêu biểu đã được thành lập 10 năm kể từ năm
2008, nuôi dưỡng hơn 300 công ty mới thành lập tại Đài Loan và đã gây quỹ được
hơn 8,2 tỷ Đài tệ.
Là thành viên chủ chốt của Liên minh Thành phố thông minh ASOCIO, chịu trách
nhiệm chuyển đổi và phát triển chỉ số thành phố thông minh ASOCIO từ chỉ số
WISER của III. Bà đã thực hiện chỉ số này trong một dự án thí điểm ở Phuket, Thái
Lan vào tháng 6 và chỉnh sửa bảng câu hỏi phụ cho công dân liên quan.
Bà hiện đang dẫn đầu một nhóm quảng bá Star Audit tại Đài Loan và khu vực A &
P, một chương trình chứng nhận của bên thứ ba nhằm đảm bảo an ninh, bảo mật dữ
liệu và chất lượng dịch vụ đám mây với ý tưởng chủ đạo là sự tin cậy tuyệt đối. Mục
đích là để thiết lập một môi trường đáng tin cậy cho ngành công nghiệp điện toán
đám mây và dịch vụ.
Bà nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Nghiên cứu người tiêu dùng từ Đại học
Nottingham Trent, Anh Quốc vào năm 1999.

Biography:
Dr. Eva Yi-Yuan Yueh is a research fellow of Digital Service Innovation Institute,
which is one of Research Institutes of the Institute for Information industry (III) in
Taiwan. She is also Secretary General of Digital Transformation Association, DTA,
founded for promoting ICT based entrepreneurship and digital transformation in
corporates by adopting digital technologies and developing innovative ICT services.
IDEAS show is a typical brand which has been established for 10 years since year
2008, and nurtured more than 300 web-based start-ups in Taiwan and facilitated
fund raising for more than NTD8.2billions.
As a core member of ASOCIO Smart City Alliance taking charge of converting
and developing ASOCIO Smart City Index from III’s WISER Index she
implemented the Index in a pilot project in Phuket, Thailand in June and modified
auxiliary questionnaire for citizen accordingly.
She is now leading a team promoting Star Audit in Taiwan and the A&P region,
which is a 3rd party certification scheme for ensuring IT security, data privacy, and
quality and availability of cloud services with a key concept of total trust. The aim
is to establish a trustworthy environment for the cloud computing and service
industry.
She received her Ph.D. in Consumer Studies from Nottingham Trent University,
UK in 1999.
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Tiểu sử:
Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, đánh giá sự
phù hợp, quản lý chất lượng và các vấn đề liên quan tới rào cản kỹ thuật trong
thương mại.
Chủ đề: (Báo cáo)
Khung tiêu chuẩn quốc gia TCVN cho đô thị thông minh và phát triển bền vững
Tóm tắt:
Các tiêu chuẩn giúp mọi thứ cùng hoạt động an toàn và trơn tru ở mọi cấp độ
của thành phố. Tiêu chuẩn cung cấp nền tảng cho việc tiếp cận nguồn điện cũng
như tất cả các thiết bị, hệ thống điện, điện tử. Tiêu chuẩn hỗ trợ công nghệ
thông tin và truyền thông từ đó cho phép thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu,
bảo mật thông tin. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là tiêu chuẩn
cung cấp hướng dẫn quan trọng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống đô thị,
bao gồm các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, giao thông thông minh, quản lý chất
thải được cải thiện, xây dựng cộng đồng bền vững và nhiều hơn thế nữa.
Với tiêu chuẩn, chúng ta có thể từng bước làm cho các thành phố thông minh
hơn. Các hòn đảo thông minh riêng lẻ có thể cùng phát triển và kết nối với
nhau.
Bài trình bày giới thiệu về định hướng rà soát hệ thống tiêu chuẩn quốc gia
TCVN hiện có, xây dựng và bổ sung các tiêu chuẩn thiết yếu phục vụ cho phát
triển thành phố thông minh và bền vững.

Biography:
Over 20 years working experience in the field of standardization, conformity
assessment, quality management activities, and technical barriers to trade.
Topic:
Vietnam standardisation roadmap for  development of sustainable and smart
cities
Abstract:
Standards make things work safely and smoothly together at every level in
cities. They provide the foundation for electricity access and all the many
devices and systems that use electricity and contain electronics. They support
the information and communication technologies that enable data collection,
exchange and analysis, and information security. Last but not least they provide
important guidance for all aspects of city life, including energy-efficient
buildings, intelligent transportation, improved waste management, building
sustainable communities and much, much more.
With Standards, we can make our cities smarter, step by step.  Individual islands
of smartness can grow together and interconnect.
The presentation will introduce a general roadmap for upgrading and
developing the Vietnam national standards wich support for development of
sustainable and smart cities.
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CHUYÊN ĐỀ 1:  
Thành phố thông minh - Tầm nhìn của lãnh đạo các thành phố
Báo cáo chính: 
- Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND tp Hà Nội

- “Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thành phố thông minh của Singapore”, Ông

Jun Wei Chuah, Giám đốc về IoT và Khoa học Dữ liệu, Công ty Công nghệ Surbana,

Singapore

- “Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính phủ số - sức mạnh của nền tảng dữ liệu 

nguồn mở”, Ông Phạm Minh Tuấn, CEO Công ty Hệ thống thông tin FPT

Thảo luận:
- Quan điểm xậy dựng thành phố thông minh 

- Cơ hội và thách thức trong xây dựng đô thị thông minh

- Các chỉ số đánh giá và cách thức đo lường đô thị thông minh

- Trung tâm điều hành của thành phố

TOPIC 1: Smart Cities - View of Mayors
Keynote Speeches:
- PhD. Nguyen Duc Chung, Chairman of Hanoi People’s Committee

- “Experiences of building and developing smart city of Singapore”, Mr. Jun Wei 

Chuah, Head of IoT and Data Science Surbana Technologies Pte Ltd.

- “Building digital government - the power of open data”, Mr. Pham Minh Tuan, CEO 

of FPT Information System

Panel discussion:
- Visions of building smart cities

- Opportunities and challenges in building smart cities

- Smart City Index and how to measure smart cities

- City command center



Tiểu sử:
Ông Nguyễn Đức Chung hiện nay là Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch
UBND thành phố Hà Nội. Ông đồng thời là chủ tịch ủy ban ứng dụng
CNTT thành phố Hà Nội.
Quá trình học tập:
Đại học Cảnh sát; Đại học Thương mại
Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật
Quá trình công tác:
- 9/2012: Giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
- 7/2013: Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng.
- 11/2015: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
- 4/12/2015 - Nay : Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

Biography:
Mr. Nguyen Duc Chung is now Deputy Secretary of The Hanoi Party
Committee, Chairman of Hanoi People’s Committee. He is also the
Chairman of IT Application of Hanoi People’s Committee.
Education:
The People’s Police Academy, Hanoi Commerrcial University
Doctor of law
Work:
- 9/2012: Director of Ha Noi’s Public Security 
- 7/2013: He was promoted to be a Major General by PM of VN. 
- 4/12/2015- present, he is elected to be the Deputy Secretary of The Hanoi
Party Committee, Chairman of Hanoi People’s Committee.
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Tiểu sử:
Jun Wei hiện đang lãnh đạo đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học dữ liệu để phát triển các
giải pháp cho thành phố thông minh trong tương lai. Những giải pháp này tạo thành
một phần không thể tách rời của Thành phố Thông minh của Surbana Jurong trong
Nền tảng Box Platform.
Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm IoT, từ thiết kế hệ thống nhúng tới các mạng cảm
biến và phân tích dữ liệu.
Jun Wei đặc biệt quan tâm đến việc truyền thống của các công nghệ hữu ích vào các
ngành công nghiệp truyền thống, chẳng hạn như xây dựng, quản lý cơ sở và sản
xuất.
Ông cũng là một thành viên tích cực trong cộng đồng xây dựng xanh của Singapore,
được xác định là một nhà lãnh đạo trẻ trong Chương trình Lãnh đạo Trẻ BCA.
Jun Wei có bằng tiến sỹ về Kỹ thuật Điện từ Đại học Princeton và bằng Cử nhân
về Kỹ thuật Điện và Máy tính của Đại học Carnegie Mellon.

Biography:
Jun Wei is currently leading a team of engineers and data scientists to develop
solutions for the future Smart City. These solutions form an integral part of Surbana
Jurong’s Smart City in a Box Platform. 
He has over 10 years’ experience in IoT, from embedded systems design to sensor
networks and data analytics. 
Jun Wei is especially interested in the seamless infusion of useful technologies into
traditional industries, such as construction, facilities management, and
manufacturing. 
He is also an active member of Singapore’s green building community, being
identified as a Young Leader in the BCA Young Leaders Programme. 
Jun Wei holds a doctorate in Electrical Engineering from Princeton University and
a bachelor’s degree in Electrical and Computer Engineering from Carnegie Mellon
University.



Tiểu sử:
Chính thức gia nhập vào FPT năm 1996, ông Phạm Minh Tuấn thuộc thế hệ
lãnh đạo thứ 2 của Tập đoàn. Hơn 20 năm gắn bó với FPT, ông đã từng bước
đóng góp vào sự thành công của FPT với những dự án công nghệ thông tin nổi
bật.
Năm 2014, ông được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống
thông tin FPT (FIS) - với quy mô hơn 3,000 nhân viên, trong đó có 2500 kỹ sư
CNTT cao cấp.
Kinh nghiệm làm việc:
2014 đến hiện tại: TGĐ Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
2011 đến 2013: Giám đốc Công ty Giải pháp công nghệ FPT
2005 đến 2011: Phó Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT
2004 đến 2005: Giám đốc Công ty Phần mềm FPT khu vực HCM
2002 đến 2004: Giám đốc phụ trách 3 trung tâm thuộc Công ty Phần mềm FPT
1996: Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh, chuyên ngành Công nghệ
thông tin

Biography:
Officially joined FPT since 1996, Mr. Pham Minh Tuan has been listed among
the second - generation leadership of the corporation. While holding a number
of key management positions during 20-year career in FPT, he has made
important contribution to many significant IT projects of FPT.
In 2014, he was assigned as CEO of FPT IS, one of the biggest member
company of FPT, which over 3,000 employees,  in which more than 2,500 are
highly-qualified IT engineers.
Work experiences:
2014 to present: CEO of FPT Information System Corporation
2011 to 2013: Director of FPT Technology Solutions
2005 to 2011: Deputy General Director of FPT Software Company Limited
2004 to 2005: HCM area Branch Manager of FPT Software Company Limited
2002 to 2004: Director - 3 Software Center of FPT Software Company Limited
2016: Graduate from Ho Chi Minh University of Technology in 1996, majoring
in IT
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Tiểu sử:
Ngày 13/09/1988, ông Trương Gia Bình đã cùng với 12 nhà khoa học
khác của Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn để thành lập ra Tập đoàn
FPT.
Kể từ thời điểm ông bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học của mình, ông
đã mơ ước một ngày sẽ  xây dựng một công ty có thể giúp đưa đất
nước ra khỏi sự đói nghèo.
Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT đã trở thành Công ty công nghệ thông
tin và viễn thông hàng đầu của Việt Nam và đang nỗ lực để trở thành
một Công ty mang tầm vóc quốc tế.
Không chỉ là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông còn là người có tâm
huyết với đất nước và có ảnh hưởng đến sự phát triển ngành công
nghệ thông tin ở Việt Nam. Năm 2013, ông được trao tặng Giải
thưởng Nikkei Asia cho những cống hiến không chỉ trong sự phát
triển của Tập đoàn FPT nói chung mà còn đóng góp lớn cho  sự phát
triển của ngành CNTT  Việt Nam. 
Ông là Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam
(VINASA) giai đoạn 2016-2020

Biography:
On 13th September 1988, Mr. Truong Gia Binh, together with other
twelve Vietnamese scientists, overcame obstacles and difficulties to 
establish FPT Corporation.
Since the time he defended his PhD Math thesis, he dreamed of 
building a company that would help take his country out of poverty. 
Under his guidance, FPT has become the leading ICT Company in 
Vietnam, which is making the best effort to become a global one.
Besides being an enterprise leader, he is also an enthusiastic man 
towards his nation and influences IT-related policies by the
Vietnamese government. In 2013, he was awarded Nikkei Asia Prize
in the category of regional growth for having contributed not only to
the development of his own company but also to the development of
IT business in Vietnam.
Mr. Truong Gia Binh is now the Chairman of Vietnam Software and
IT Services Association (VINASA) in the period 2016-2020.
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Tiểu sử:
Ông Trần Vĩnh Tuyến hiện nay là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh, Phó Trưởng ban điều hành Đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành
đô thị thông minh. Ông nguyên là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
1, thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều kinh nghiệm trong cải cách hành chính
và chính quyền điện tử ở cơ sở.
Quá trình học tập:
1993-1997: Học tại Đại học Luật Hà Nội
2004-2006: Học Thạc sĩ Chính trị học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.
Quá trình công tác:
2010-2013: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
2013-2014: Bí thư Quận ủy quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
2014-2015: Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
Năm 2015: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành
ủy thành phố Hồ Chí Minh
Từ 2016: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh
Ông được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 vào năm 2013.

Biography:
Mr. Tran Vinh Tuyen is now Vice Chairman of the Ho Chi Minh City People’s
Committee, Deputy Head of Ho Chi Minh City Steering Committee for the Smart
City Project. 
He acquired a lot of experience in administrative reform and local e-government
during his tenure as Chairman of the People’s Committee of District 1 and then
Secretary of the Party Committee of District 1.
Education:
1993-1997: Hanoi University of Law (Bachelor of Laws) 
2004-2006: Ho Chi Minh National Political Academy (Master of Arts in Politics).
Career: 
2010-2013: Chairman of the People’s Committee of District 1
2013-2014: Secretary of the Party Committee of District 1
2014-2015: Chief Office of the Ho Chi Minh City Party Committee
2015: Member of the Standing Board of the Ho Chi Minh City Party Committee,
Head of the Inspection Commission of the Ho Chi Minh City Party Committee
2016-present: Member of the Standing Board of the Ho Chi Minh City Party
Committee, Vice Chairman of the Ho Chi Minh City People’s Committee
He was awarded the Third Class Medal of Labour by the State President of Viet
Nam in 2013.
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Tiểu sử:
Kỹ sư toán - Tiến sĩ khoa học quản lý, ông Nguyễn Việt Long hiện đang là (1)
Giám đốc Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Tổng công ty Becamex - là tập đoàn
hàng đầu Việt Nam về đầu tư phát triển khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, đô thị dịch
vụ, và (2) Giám đốc Văn phòng Thành phố Thông minh tỉnh Bình Dương - đơn vị
tham mưu, điều phối, kết nối, các dự án chiến lược đột phá kinh tế xã hội tỉnh trong
đề án Thành phố Thông minh Bình Dương.
Ông Nguyễn Việt Long nguyên là ủy viên Hội đồng Khoa học Đại học Paris
Dauphine, và Đại Hội đồng Hàn lâm khối liên đại học Paris Sciences & Letters
(Pháp). Ông giảng dạy, nghiên cứu tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Việt Nam,
v.v. đặc biệt trong lĩnh vực Quản lý quốc tế.

Biography:
Mathematical Engineer and PhD in Management Sciences, Viet Long Nguyen is
currently the (1) Director of International Relations & Strategy for Becamex
Corporation, one of the leading Vietnamese developers in industrial parks,
infrastructure & urban area, and the (2) Director of the Smart City Office of Binh
Duong province (Vietnam), which coordinates breakthrough strategic projects for
the socio-economic development of the province.
Dr. Nguyen is a former member of the Scientific Board of University Paris -
Dauphine, and the Academic Assembly of Paris Sciences & Letters. He has been
lecturing and conducting research internationally in the U.S., France, Germany,
China, Vietnam, etc. particularly in the field of International Management.
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PHÁT BIỂU VÀ BÁO CÁO CHÍNH
- “Triển khai ứng dụng mô hình đô thị thông minh tại Công viên phần
mềm Quang Trung” Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Tổng Giám đốc
Công viên phần mềm Quang Trung
- “Tổng quan về Nền tảng IoT của HPE”, Ông Phạm Vĩnh Thái, Giám
đốc Công nghệ, Tư vấn và Hỗ trợ trước kinh doanh, HPE Việt Nam

SPEECH AND KEYNOTES:
- “Deploying Smart City model in Quang Trung Software City” -
Mr. Lam Nguyen Hai Long, CEO of Quang Trung Software City
- “HPE Universal IoT Platform” - Mr. Pham Vinh Thai, Chief of
Technology Officer, Pre - sales Consultant, Private Sector, HPE
Vietnam
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Tiểu sử:
Ông Lâm Nguyễn Hải Long (Lâm Long) hiện là Giám đốc của Công ty TNHH
Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), khu công
nghệ thông tin tập trung lớn nhất tại Việt Nam (www.qtsc.com.vn). Trước khi đảm
nhiệm vị trí này, ông Long đã giữ vai trò Giám đốc dự án, Trưởng phòng Tiếp thị
và Bán hàng, Trưởng trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp và phụ trách Quan hệ công
chúng. Ông cũng từng là Phó chủ tịch của Câu lạc bộ CNTT - Viễn thông (ICT
Partnerships Club). Hiện nay, ông là Chủ tịch Liên minh VNITO (www.vnito.org,
www.vietnamitodirectory.com), Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ
CNTT Việt Nam (VINASA), Phó Chủ tịch Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh
(HCA). Ngoài ra, ông còn là thành viên Ban Điều hành thực hiện Đề án "Xây dựng
thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh"
Với nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin, ông Long cũng đã đảm
trách vị trí Chủ tịch của Liên minh các Công viên Phần mềm Châu Á - Châu Đại
Dương (Asia Oceania Regional Software Park Alliance), nhiệm kỳ 2010 - 2012,
thành viên của Ban tư vấn hỗ trợ Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp phần mềm thiết
lập các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phát triển để báo cáo cho Chính phủ Việt
Nam và Hội đồng Châu Âu. Hơn nữa, ông còn đóng góp tích cực cho dự án VNCI
(www.vnci.org), là một dự án được tài trợ bởi USAID để hỗ trợ các doanh nghiệp
vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.
Ông Long có nhiều kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược kinh doanh, market-
ing, ươm tạo doanh nghiệp và quan hệ công chúng trong lĩnh vực CNTT Việt Nam.
Ông tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Tin học của Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh và có bằng Thạc sỹ Kinh tế học của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Biography:
Mr. Lam Nguyen Hai Long (Long Lam) works as CEO of Quang Trung Software
City (QTSC) which is the biggest information technology park in Vietnam
(www.qtsc.com.vn). Prior this role, he led as Project Director, CMO and Head of
Business Support Center and Public Relations in QTSC. Long also charged Vice
Chairman of ICT Partnerships Club. He is now President of Vietnam IT
Outsourcing Alliance, the biggest ITO alliance in Vietnam (www.vnito.org,
www.vietnamitodirectory.com), Vice Chairman of Vietnam Software and IT
Services Association (VINASA) and Vice Chairman of Ho Chi Minh City
Computer Association (HCA). He is also an active member in the Steering
Committee of the Project “Transforming Ho Chi Minh City into a smart city”.
As an information technology industry expert, he was a President of the Asia
Oceania Regional Software Park Alliance in the term 2010-2012, a member of
consultant board to support Vietnam Software Business Incubator design the
business plan and strategy for development in order to report to Vietnamese
Government and European Commission. Furthermore, he contributed positively to
VNCI project (www.vnci.org) funded by USAID in order to support SME
enterprises in ICT sector in Vietnam.
Mr. Long has extensive experience in business strategy, marketing, sales, business
incubation and public relations in ICT industry in Vietnam. He was a holder of a
B.S degree in Computer Science from The Ho Chi Minh City Teacher Training
Technology University and Master Degree in Economics Science from Vietnam
National University.



29

Tiểu sử:
Ông Phạm Vĩnh Thái hiện tại là Giám đốc Công  Nghệ, Tư vấn và Hỗ trợ trước kinh
doanh, Khối Khách hàng doanh nghiệp của Hewlett Packard Enterprise Việt Nam.
Thời gian bắt đầu gia nhập HP năm 2003, ông Thái công tác tại Bộ phận Hỗ trợ hạ
tầng với vai trò chuyên viên Công nghệ thông tin. Sau đó, ông Thái có kinh nghiệm
3 năm làm kiến trúc sư tư vấn giải pháp và hỗ trợ trước kinh doanh. Trước khi công
tác ở HP, ông Thái là Kỹ sư hệ thống và chuyên gia tư vấn Kỹ thuật tại Equant
Vietnam từ năm 1997 đến 2003. Ông cũng từng là chuyên gia CNTT trong ban
quản lý dự án thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1996 đến năm 1997.
Từ năm 1995 đến năm 1996, khi mới tốt nghiệp, ông công tác tại Công ty Điện toán
và Truyến số liệu Việt Nam (VDC)
Với kinh nghiệm 20 năm trong ngành CNTT, ông Thái đã giúp tư vấn giải pháp theo
ngành dọc cho rất nhiều các khách hàng doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong các
mảng  Tài chính, Chứng khoán, Bảo hiểm, Viễn Thông và Lĩnh vực công. Ông
cũng là chuyên gia hàng đầu Việt Nam hiện nay về thiết kế các giải pháp Khôi phục
và Phòng chống Thảm họa, Ảo hóa và Điện toán đám mây.

Biography:
Mr. Pham Vinh Thai is currently the Chief Technology Officer, Business Advisory
and Support Group, Hewlett Packard Enterprise Vietnam. When he joined HP in
2003, he worked for Infrastructure Support as an IT specialist. After that, Mr. Thai
has 3 years experience as a consultant, solution architect and business support. Prior
to joining HP, Mr. Thai was a System Engineer and Technical Consultant at Equant
Vietnam from 1997 to 2003. He was also an IT specialist in the project management
department of the State Bank of Vietnam from 1996 to 1997. From 1995 to 1996,
when he graduated, he worked at Vietnam Data Network and Data Company
(VDC)
With 20 years of experience in the IT industry, Mr. Thai has helped provide vertical
solutions to many of Vietnam's largest corporate clients in the fields of Finance,
Securities, Insurance, Telecommunications and Public Sector. . He is also a leading
Vietnamese expert on disaster recovery and disaster recovery, virtualization and
cloud computing solutions.
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CHUYÊN ĐỀ 2:  
Nền tảng internet vạn vật cho thành phố thông minh 
Báo cáo chính: 
- “Giải pháp Microsoft Aware”, Ông Phạm Trần Anh, Giám đốc Quốc gia Khối khách 

hàng Doanh nghiệp và Đối tác chiến lược, Microsoft Việt Nam

- “Giải pháp Thành phố thông minh và Internet vạn vật” - Bà Zdravka Paskaleva 

Newman, Giám đốc Phát triển kinh doanh, S+CC và Giải pháp IoE, Cisco APJ

- “Hành trình tới danh giới số tiếp theo”. Ts. Mike Wu, Đại diện liên minh thành phố 

thông minh ASOCIO

Thảo luận:
- Chính phủ Số và chuyển đổi số

- Cơ sở dữ liệu tập trung

- Nền tảng dữ liệu mở

- An ninh mạng và bảo mật thông tin cá nhân

TOPIC 2: IoT platform for Smart City
Keynote Speeches:
- “Microsoft Aware Solution”, Mr. Pham Tran Anh, Country Director of One 

Commercial Partners & SMC

- “Cisco IoT and Smart Cities Solutions”, Ms. Zdravka Paskaleva Newman, Business 

Development Manager, S+CC and IoE Solutions, Cisco APJ

- “Journey to the next digital frontier”, PhD. Mike Wu, ASOCIO Smart City Alliance

Panel discussion:
- Digital Government and Digital Transformation

- City data base

- Open data platform 

- Cyber Security and information privacy 



32

Tiểu sử:
Với vai trò là Giám đốc quốc gia Khối khách hàng doanh nghiệp và Đối tác chiến
lược (OCP/SMC) của Microsoft Việt Nam, ông Trần Anh chịu trách nhiệm điều
hành hơn 30 chuyên gia tại Việt Nam từ các lĩnh vực khác nhau như tư vấn chiến
lược công nghệ, phát triển đối tác đến các chuyên viên hỗ trợ khách hàng, với mục
tiêu (1) cung cấp giải pháp tích hợp toàn diện cho doanh nghiệp từ quy mô nhỏ và
vừa (SME), tới các khách hàng doanh nghiệp lớn (Corporate) và (2) phát triển hệ
thống đối tác tư vấn, triển khai giải pháp, giúp thực thi chiến lược chuyển đổi số
(Digital Transformation) của khách hàng tại Việt Nam. Ông cũng từng quản lý phát
triển thị trường Lào, Cambodia và Myanmar cho đến năm 2014. 
Trong suốt hơn 12 năm làm việc tại Microsoft, ông Trần Anh đã phát triển hệ thống
hơn 400 đối tác trong khu vực, kết hợp với các chương trình phát triển thị trường
(MDP) tại Cambodia & Myanmar, cung cấp giải pháp CNTT cho hơn 15.000 doanh
nghiệp, hợp tác với các hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh nhận
thức về An toàn thông tin, luật sở hữu trí tuệ và ứng dụng CNTT trong chiến lược
phát triển và chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Ông Trần Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 1996 và hoàn tất
chương trình thạc sĩ của đại học Paris Sorbonne - IAE hợp tác với ESCP Europe
2008. Trước khi làm việc tại Microsoft từ 2005, ông Trần Anh đã đảm nhiệm các
vị trí quản lý cao cấp trong 10 năm, như Giám đốc KD & TT công ty LD Inoue
Rubber Vietnam - 1997, Mitsubishi Heavy Industries - 2001 và Giám đốc điều hành
công ty LD Terminal C Corp. với trụ sở chính ở Houston, Texas -2003 về phát triển
ứng dụng di động.
Chủ đề Giải pháp Microsoft Aware.
Biography:
As Country Director of One Commercial Partners & SMC group (OCP/SMC),
Microsoft Vietnam, Tran Anh is leading a team of 30+ consultants from partner
technology strategists to partner/ customer business development managers, with
strong focus to (1) deliver valued solutions to Enterprise customers (Corporate)
and to Small and Medium Businesses (SMEs) across the territories of Vietnam;
and (2) grow highly competitive Cloud service provider partner ecosystems, drive
customer and partner satisfaction and lead cross subsidiary initiatives such as Smart
city (CityNext), Digital Asset Risk Management (SAM) and Digital
Transformation. 
With over 12 years with Microsoft, Tran Anh has been working with over 400
partners to establish a healthy partner ecosystem in the region, through multiple
Market Development Programs (MDP) in Cambodia & Myanmar, providing IT
solution to 15,000+ customers, and engage with various business associations as
well as government agencies to promote the Cybersecurity, IPR awareness and
technology adoption to embrace Digital Transformation. 
Tran Anh graduated from Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam 1996 and hold
Master Degree at University of Paris Sorbonne - IAE in collaboration with ESCP
Europe 2008. Before joining Microsoft Vietnam from 2005, Tran Anh has enriched
his great leadership skills and business management with 10-year experience,
started as senior sales and management at Inoue Rubber Vietnam - 1997, Mitsubishi
Heavy Industries - 2001 and then Managing Director of Terminal C Corp. with HQ
in Houston, Texas-2003, specialized in mobility solution.
Topic Microsoft Aware Solution.
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Tiểu sử:
Bà Zdravka Paskaleva Newman có 13 năm làm việc tại Cisco. Bà giữ nhiều trọng
trách trong việc công ty mở rộng kinh doanh, chiến lược và tư vấn.
Bà Zdravka bắt đầu sự nghiệp của mình tại Cisco ở Hà Lan với tư cách là giám đốc
bán hàng lĩnh vực giáo dục. Bà đã hỗ trợ nhiều khách hàng khác nhau trong các dự
án CNTT phức tạp bao gồm dự án Connected Real Estate cho các khu ký túc xá lớn
như Trường cao đẳng cộng đồng Amsterdam, Hague và  trường đại học khoa học
ứng dụng Rotterdam.
Sau 5 năm làm việc ở lĩnh vực thị trường giáo dục Bà Zdravka đã dành 1 năm hoàn
thành khóa MBA tại Đại học Kinh doanh Nyenrode và Kellogg School of
Management bảo vệ luận án thạc sĩ của mình về mô hình cho các Thành phố Thông
minh.
Khi quay trở lại tại Cisco, Bà phụ trách mảng Cộng đồng Thông minh + Kết nối (S
+ CC) tại Hà Lan.
Thời gian gần đây, Bà đã tham gia dự án với tư cách xây dựng chiến lược về vai

trò của công nghệ đảm bảo tính bền vững về Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Áp
dụng phương pháp mới trong phát triển đô thị tại Hà Lan, Zdravka đã thực hiện một
dự án PPP phức tạp hơn tại thành phố Eindhoven, VolkerWessels và Cisco để cung
cấp cộng đồng thông minh và cộng đồng trên cơ sở phát triển hàng đầu Strijp-S ở
Hà Lan. Thành phố Eindhoven đã được ICF bình chọn là Khu vực thông minh nhất
trong năm 2011.

Biography:
Zdravka Paskaleva Newman is a 13 year veteran at Cisco. She held various roles
within the company expanding between sales, strategy and consulting. 
Zdravka started her professional career within Cisco in the Netherlands as a sales
executive for education sector. She quickly then supported various customers in
complex ICT projects including Connected Real Estate for new mega educational
campuses such as Amsterdam Community College, The Hague Community College
and Rotterdam University of Applied Sciences. 
After 5 years serving education market Zdravka took a year off to complete a dual
MBA at Nyenrode Business University and Kellogg School of Management de-
fending her master thesis on Engagement Models for Smart Cities. 
Upon returning at Cisco she took ownership of the Smart and Connected Commu-
nities (S+CC) charter for The Netherlands. Her most recent work in that role was
developing strategy around the role of technologies for sustainable urban develop-
ment. Applying new methodology to Dutch urban development, Zdravka orches-
trated a complex PPP project between City of Eindhoven, VolkerWessels (top tier
real estate developer) and Cisco to deliver smart and connected community on the
premises of Strijp-S – leading development within the Netherlands. City of Eind-
hoven has been voted the Smartest Region in 2011 by ICF. 
In addition Zdravka has played central role in other smart urban development proj-
ects such as Smart Work Centres in Amsterdam, Metropolitan Amsterdam Network
as well as Smart Society Almere. 
Currently Zdravka is heading Cisco Smart and Connected Communities strategy
and sales for APJC. 
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Tiểu sử:
Ông Sơn có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản lý kinh doanh, quản lý hệ thống
đối tác, phát triển thị trường, tư vấn, quản lý kỹ thuật và quản lý chung trong
ngành CNTT-TT. Ông đã làm việc với các khách hàng ở nhiều ngành công
nghiệp khác nhau như lĩnh vực công, viễn thông, dịch vụ tài chính, dầu khí, sản
xuất, giáo dục, quân sự, bất động sản/ xây dựng/ khách sạn, bán lẻ, y tế và giao
thông.
Gia nhập Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS - một đơn vị của Tập đoàn
FPT) từ tháng 4/2017 với vai trò Giám đốc Công nghệ/ CTO, ông Sơn được kỳ
vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ
mới, giải pháp mới và đưa cảm hứng công nghệ đến với mọi hoạt động kinh
doanh sản xuất của FPT IS, giúp công ty liên tục nâng cao chất lượng dự án,
phục vụ tốt hơn cho khách hàng. FPT IS hiện là đơn vị đi đầu Việt Nam và khu
vực với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm và giải pháp, tích hợp hệ
thống, dịch vụ CNTT cho Khối Chính phủ, Tài chính công, Ngân hàng Tài
chính, Viễn thông, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Điện - nước - gas…
Ông Sơn tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Bách khoa
TP.HCM và học khoa Thông tin tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam. Ông
hoàn thành chương trình 10 tháng về phát triển kỹ năng lãnh đạo (Leadership
Excellence and Accelerated Development) do Harvard Business Publishing
trực thuộc Harvard Business School thực hiện.

Biography:
Mr. Son has over 20 years’ experience in ICT sales management,
channel management, business development, consulting, technical
and general management. He has worked with customers in various
industry segments including Public Sector, Telco, FSI, Oil & Gas,
Manufacturing, Education, Military, Real Estate / Construction /
Hospitality, Retail, Education, Healthcare and Transportation.
Joining FPT Information System (FPT IS - a member of FPT
Corporation) since 4/2017 as Chief Technology Officer, Mr. Son is
expected to promote the research and application of new technologies
& solutions and bring technological inspiration to the business
activities of the FPT IS, increasing the quality of projects and ensuring
improved services for customers. FPT IS is the leading company in
Vietnam and the region with more than 20 years experiences in
providing system integration, IT services, solutions and services for
Public Sector, Public Finance, Banking - Finance,
Telecommunication, Healthcare, Transportation, Utilities…
Son holds a Bachelor of Computer Science from HCMC Polytechnic
and studied Communications at Vietnam Academy of Military
Technology. He successfully completed the 10 month Leadership
Excellence and Accelerated Development program by Harvard
Business Publishing under Harvard Business School.
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Tiểu sử:
Tiến sĩ Mike C. Wu có bằng Cử nhân và Tiến sĩ toán học của Đại học Quốc gia Đài
Loan tại Đài Loan và Đại học Case Western Reserve, Hoa Kỳ .
Mike từng là chuyên gia cao cấp tại Công ty Lockheed Missiles and Space của Hoa
Kỳ và là chủ tịch của Axtronics, Inc. từ năm 1997.
Các chức danh khác bao gồm:
- Phó Chủ tịch ASOCIO
- Cố vấn của CISA
- Thành viên UB Quy hoạch và Phát triển Nhà máy Thông minh, Khu Công viên
Khoa học trung tâm Đài Loan
- Thành viên UB quy hoạch thành phố Hsinchu thông minh
- Giám đốc điều hành, Hiệp hội Lưu trữ Thông tin Đài Loan
Chủ đề
Hành trình đến biên giới kỹ thuật số tiếp theo - Thành phố Taipei thông minh
Nội dung
Taipei là môt trong những thành phố đầu tiên ứng dụng thành phố thông minh trong
giao thông, y tế và truyền thông băng thông rộng. Với thế mạnh trong ý chí lãnh
đạo của ngành ICT Đài Loan, tầm nhìn thông minh của Đài Loan tập trung vào 5
mục tiêu chiến lược: chăm sóc sức khoẻ thông minh, giao thông thông minh, nhà
ở thông minh, giáo dục thông minh và Fintech. Taipei cũng thành lập TMPO để
đảm bảo rằng tầm nhìn thông minh được hình thành bởi quan hệ đối tác nhà nước
- tư nhân. Có rất nhiều thách thức phía trước, chẳng hạn như an toàn công cộng, an
ninh mạng, ... vv.

Biography:
Dr. Mike C. Wu received his B.S. and Ph.D. in Mathematics from the National
Taiwan University in Taiwan and Case Western Reserve University in USA
respectfully. 
Mike served as senior scientist of Lockheed Missiles and Space Company of USA
and has been the president of Axtronics, Inc. since 1997. 
He is:
- Vice Chairman of ASOCIO
- An advisor/consultant of CISA 
- A member of Central Taiwan Science Park Smart Factory planning &
development committee 
- A member of Hsinchu City Smart 
Topic
Journey to Next Digital Frontier - Smart Taipei City
Abstract
Taipei is an early smart-city adopter in transportation, healthcare, and broadband
communication. With Taiwan ICT industrial leadership strength, Taipei smart vision
is focused on five strategic goals: smart healthcare, smart transportation, smart
public housing, smart education, and Fintech. Taipei also sets up TMPO to ensure
that the smart visions are shaped by the public-private partnership. There are many
challenges ahead, such as public safety, cybersecurity, shared propriety…etc. 
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Tiểu sử:
Sau khi tốt nghiêp Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Khai phá dữ liệu (Data Mining) của
trường Bách khoa Nantes (Polytech’Nantes), TS. Nguyễn Hoài Tưởng làm nghiên
cứu sau tiến sĩ tại INSERM - Viện quốc gia về sức khỏe và nghiên cứu y học và
ICAN - Viện tim mạch chuyển hóa và dinh dưỡng.
Ông từng tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên đại học ngành toán-tin tại
trường Paris Descartes (Paris 5) và Đại học Cần Thơ. Ông là đồng sáng lập Fablab
Cantho, không gian chế tạo mở (robot, IoT, máy in 3D, handmade).
Trước khi làm tư vấn chiến lược công nghệ cho tập đoàn Microsoft, ông là từng
chuyên gia tư vấn về chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo trực tuyến
và quản lý dự án cho OIF - Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
Ông là thành viên của Hội đồng Tư vấn vùng Châu Á Thái Bình Dương của AUF
- Tổ chức Đại học Pháp ngữ.

Biography:
After obtaining Msc. & Ph.D. with full-granted programmes from Polytech’Nantes,
Dr. Nguyen Hoai Tuong joined INSERM - French National Institute of Health and
Medical Research & ICAN - Institute of Cardiometabolism And Nutrition as
postdoctoral fellow.
He was teaching assistant and supervisor for Mathematics-Informatics students at
Paris Descartes University (Paris 5) and Cantho University.
Before joining Microsoft, he was consultant expert of OIF (Organisation
Internationale de la Francophonie) on technology transfer, innovation, e-learning &
project management.
He is member of Regional Advisory Council of AUF (Agence Universitaire de la
Francophonie)
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CHUYÊN ĐỀ 3:  
Dịch vụ, giải pháp số của thành phố thông minh  
Báo cáo chính: 
- “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Cloud-Mobile trong hệ thống quản lý giáo 

dục thông minh”, Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sản phẩm, Công ty CP MISA

Thảo luận:
- Giáo dục thông minh

- An toàn thông tin

- Chính phủ số, chuyển đổi 

- Giao thông thông minh

- Thanh toán thông minh

TOPIC 3: Digital service of Smart City
Keynote Speeches:
- “AI and Cloud-Mobile application in smart education system”, Mr. Nguyen Minh 

Tuan, Director of Products, MISA JSC, Vietnam

Panel discussion:
Topics to be discussed
- Smart Education

- Cyber Security

- Digital Transformation/ Digital Government

- Smart Transportation Solution

- Smart payment
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Tiểu sử:
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ
Chí Minh, VN
- Tham gia MISA từ năm 2004 và có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo.
- 2012 - nay: Giám đốc Sản phẩm, chịu trách nhiệm chính trong việc nghiên
cứu và phát triển sản phẩm và dịch vụ MISA phục vụ các cơ quan Nhà nước,
doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Là một trong những thành viên đầu tiên xây
dựng văn phòng đại diện MISA tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Một trong những nhà quản lý giỏi, có nhiều thành tựu và nhận được nhiều
giải thưởng.
Ông Nguyễn Minh Tuấn có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát
triển các sản phẩm và dịch vụ MISA phục vụ các cơ quan Nhà nước, doanh
nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân. Tại Việt Nam, MISA là công ty tiên
phong trong xu hướng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, phù hợp với
định hướng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Hiện có hơn 155.000
doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước cùng hơn 1 triệu cá nhân đang sử
dụng các sản phẩm của công ty.
Giám đốc sản phẩm Nguyễn Minh Tuấn cùng các cộng sự tại MISA đã cùng
làm việc để mang lại cho công ty sự phát triển như hiện nay. Với vai trò là
Giám đốc Sản phẩm, ông đã có những đóng góp lớn trong việc nghiên cứu
và phát triển sản phẩm MISA, giúp công ty luôn giữ vị thế tiên phong trong
giới CNTT tại Việt Nam.

Biography:
- Master of Business Administration (MBA) at University of Economics
Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Join MISA JSC from 2004 and experienced leadership positions.
- 2012-present: Holding Director of Products, primarily responsible for the
research and development of MISA products and services serving state
agencies, enterprises, business households. As one of the first members built
MISA office at Ho Chi Minh City.
- One of the excellent managers, with many achievements and received
multiple awards.
Mr. Nguyen Minh Tuan who has over 10 years of research and development
experience of MISA products and services serving state agencies,
enterprises, business households. At Vietnam, MISA is a pioneer in the trend
of Industrial revolution 4.0 in Vietnam and currently has more than 155,000
enterprises and state agencies are using the company's products.
Director of Products Nguyen Minh Tuan with other MISA key partners
work together to bring more companies to grow as today. As the Director
of Products, he has made significant contributions in the work of
researching and developing of MISA products, which helps the company to
be a pioneer in the IT industry in Vietnam.



Tiểu sử:
Năm sinh: 1968
1990: tốt nghiệp đại học ngành Tin học, Đại học Tổng Hợp Tp. HCM.
2002: tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy
tính và các HTTT (CNTT).
2006: được phong PGS CNTT.
1990-2011: Giảng viên trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM
1998-2003: Trưởng BM CNPM, Khoa CNTT, trường ĐH KHTN,
ĐHQG Tp. HCM
2003-2007: Trưởng Khoa CNTT, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp.
HCM
2007-2011: Phó Hiệu Trưởng, trường ĐH KHTN, ĐHQG Tp. HCM
2011- 2016: Hiệu Trưởng, trường ĐHCN, ĐHQG Tp. HCM
1/2017-6/2017: Phó Giám đốc, ĐHQG Tp.HCM
Từ tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Biography:
Year of birth: 1968
1990: Graduated from University of Information Technology,
General University of Ho Chi Minh City. HCM.
2002: Graduated PhD in Mathematical Assurance for Computer and
Information Systems (IT).
2006: Assigned as Assoc. Professor
1990-2011: Lecturer at University of Natural Sciences, HCMC
1998-2003: Head of Software Industry department, Faculty of
Information Technology, University of Science, VNU, HCMC
2003-2007: Dean of Faculty of Information Technology, University
of Science, VNU, HCMC
2007-2011: Vice Rector, University of Science, VNU, HCM



40

Tiểu sử:
Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trì,
khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tổ chức giao thông; công
tác trật tự, an toàn giao thông.
Phụ trách các lĩnh vực công tác:
- Bảo trì, khai thác cać công triǹh hạ tầng giao thông đường bộ;
- Công tác tổ chức giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông;
- Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo và các công tác khác theo sư ̣phân
công cuả Giám đốc Sở va ̀theo phân công của cấp co ́thâm̉ quyêǹ.
Trưc̣ tiêṕ quan̉ ly ́các phòng ban, đơn vị:
- Phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông đường bộ;
- Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn.
Phụ trách ký các loại giấy phép như sau:
- Giấy phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác;
- Giâṕ phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên đường bộ;
- Giấy phép lưu thông vào đường cấm, giờ hạn chế lưu thông trong nội đô
thành phố.

Biography:
- To direct, steering and manage the State management over the field of
maintenance and exploitation of road traffic infrastructure and traffic
organization; Traffic order and safety.
In charge of working areas:
- Maintenance and exploitation of road traffic infrastructure works;
- The work of organizing road traffic and traffic order and safety;
- Join the Council, the Steering Committee and other tasks as assigned by
the Director of the Department and as assigned by the authorized level.
Direct management of departments, units:
- Department of Traffic Infrastructure Management;
- Sai Gon River Tunnel Management Center.
The signers of licenses are as follows:
- Construction permits on land roads being under construction;
- Circulation permit for oversized, over-loaded vehicles;
- Permit for circulation into the forbidden road, restricted circulation time
in the inner city.



Tiểu sử:
Ông Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch HĐTV Công ty Công nghệ Hồng Cơ, Phó Chủ
tịch Hội Tin học Việt Nam, Phó Chủ tịch Vinasa, Phó Chủ tịch HĐQT LienViet-
PostBank.
Ông nguyên là Trưởng phòng Thảo chương Công ty Máy tính IBM Việt Nam từ
năm 1984 đến năm 1990. Ông tham gia Ban chấp hành Hội tin học VN nhệm kỳ,
V, VI, VII, VIII; tham gia sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam
(Vinasa) và đảm nhiệm Phó Chủ tịch cho đến nay.
Quá trình học tập và công tác:
1979: Ông tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch chuyên ngành Xử
lý thông tin kinh tế bắng máy tính điện tử
1979-1980: Ông làm Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là ĐH
Kinh tế Quốc dân)
1981-1983: Nhập ngũ - công tác tại Binh đoàn 600, QK7 
1983-1993: Xuất ngũ, Trưởng phòng Thảo chương Công ty Máy tính IBM Việt
Nam (sau là Công ty Máy tính VN 2, Tp.HCM)
Năm 1993 đến nay: Chủ tịch HĐTV Cty Tin học Hồng Cơ (Hông Cơ Group)
Hiện tại ông còn là Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Phó chủ
tịch HĐQT LienVietPostBank và là Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT của nhiều
Doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, Đàu tư Tài chính, Giáo dục đào tạo...  
Ông Nguyễn đình Thắng là lớp thế hệ 2 về CNTT Việt Nam. Ông làm chuyên về
CNTT từ những năm 1883 và là những người tiên phong trong việc tiếp cận và
giới thiệu, giảng dạy về DOS 1.0, Dbase II đầu tiên của Việt Nam.

Biography:
Mr. Nguyen Dinh Thang is Chairman of Member Board of Hong Co Technology
Company, Vice Chairman of Vietnam Software & IT Services Association, Vice
Chairman of VAIP, Vice Chairman of Lien Viet Post Bank. 
He was Head of the Archaeological Department of IBM Vietnam Computer Com-
pany from 1984 to 1990. He joined the executive board of Vietnam Association of
Computing Informatics, V, VI, VII, VIII; He joined the Vietnam Software Associ-
ation (VINASA) and has served as Vice President until now.
1979: He graduated from the University of Economics and Planning (National Eco-
nomics University)
1979-1980: He worked as a lecturer at the University of Planning and Economics 
1981-1983: Enlisted - working at BQ 600, QK7 1983-1993: Discharge, Head of
the Archaeological Department of IBM Vietnam Computer Company (known as
VN 2 Computer Company, Ho Chi Minh City)
1993 to present: Chairman of Hong Co Informatics Company (Hong Co Group)

He is currently Chairman of the Board of Directors of Vinh University of Industry,
Vice Chairman of Lien Viet PostBank and Chairman of the Board of Directors of
many enterprises in the fields of IT, Finance, Education and Training. Mr. Nguyen
Dinh Thang is the second generation of IT in Vietnam. He has been an IT special-
ist since 1883 and is the pioneer in accessing and introducing DOS 1.0, the first
Dbase II in Vietnam.
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Tiểu sử :
Ông Trần Hông Minh hiện là Giám đốc của Trung tâm nghiên cứu và phát triển giải
pháp tại Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS), đang thực hiện việc tư vấn
và triển khai các giải pháp giao thông thông minh tại Việt Nam.
Ông Trần Hồng Minh tốt nghiệp cử nhân Khoa học máy tính (Computer Science)
tại Trường đại học tổng hợp Melbourne, Australia (The University of Melbourne)
năm 2000, và hoàn thành thạc sĩ và tiến sĩ về ngành Kỹ thuật phần mềm (Software
Engineering) tại Trường Đại học kỹ thuật Swinburne, Australia (The Swinburne
University of Technology) năm 2006.
Tiến sĩ Trần Hồng Minh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT và hơn 10
năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển giải pháp giao thông thông minh.
Ông Minh có kinh nhiệm làm việc trong các dự án phát triển xe hơi thông minh tại
General Motors Company (GM). Ông Minh đã có nhiều kinh nghiệm trong phát
triển và triển khai các ứng dụng CNTT trong giao thông thông minh tại Việt Nam,
một số các giải pháp tiêu biểu như giải pháp quản lý điều hành xe buýt công cộng,
giải pháp hệ thống thông tin giao thông thông minh, giải pháp giám sát và xử lý vi
phạm an toàn giao thông bằng camera, giải pháp bảng thông tin giao thông thông
minh, giải pháp bản đồ số giao thông v.v..

Biography:
Mr. Tran Hong Minh is in charge of smart transportation solution of FIS in Vietnam.
Graduated BA from The University of Melbourne, major in Computer Science
(2000), MA and PHD of Software Engineering in The Swinburne University of
Technology, 2006
With more than 15 years of experience in ICT and 10 years of smart transportation
R&D solutions, Mr. Minh has experienced in smart car development at General
Motors Company; smart transportation projects in Vietnam such as public bus
control solution, information system solution for smart transportation, surveillance
station by camera IP, intelligent transportation information board, digital
transportation map solution



Tiểu sử :
Anh Phạm Văn Trung gia nhập CMC năm 2008. Với hơn 20 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực CNTT (1996-2017), 10 năm trong lĩnh vực viễn thông và Internet
(2000-2009), 6 năm vận hành hệ thống mạng viễn thông - Data Center (2004-2009),
6 năm tư vấn thiết kế Data Center (2009-2015), cộng với kiến thức chuyên sâu về
công nghệ và sự am hiểu sâu sắc về xu thế CNTT cũng như hệ thống công nghệ của
khách hàng, anh Trung đã tư vấn, thiết kế chính và quản lý hàng loạt dự án CNTT
quan trọng cho các doanh nghiệp lớn như An Binh Bank, Navi Bank, BanViet Bank,
Tân Hiệp Phát, Tổng cục Hải Quan, PVOil, PVFC, HOSE, chứng khoán HSC,
chứng khoán Thành Thành Công,…
Hiện nay, anh Phạm Văn Trung đang giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật của
CMC SISG. Với vai trò là lãnh đạo nòng cốt của công ty, anh Trung đã có những
đóng góp quan trọng trong việc định hướng chiến lươc, năng lực kỹ thuât của công
ty, xây dựng và phát triển đội ngũ hơn 100 chuyên gia, kỹ sư CNTT của CMC
SISG.

Biography:
Mr. Pham Van Trung joined CMC in 2008. With more than 20 years of experience
in Information Technology (1996-2017), 10 years in Telecommunications and
Internet (2000-2009), 6 years of telecommunications network’ s operation - Data
Center (2004 -2009), 6 years of Data Center Design Consultancy (2009-2015), plus
deep knowledge of technology and deep understanding of IT trends as well as
customer’s technology systems. Mr.Trung has consulted, designed and managed a
number of important IT projects for large enterprises such as An Binh Bank, Navi
Bank, BanViet Bank, Tan Hiep Phat, General Department of Customs, PVOil,
PVFC, HOSE, HSC, Thanh Thanh  Cong Securities,…
Currently, he has in charge of Vice General Director of CMC SISG. As a key leader,
he plays dicisive role in directing the oriented strategy, technical capabilities, build-
ing and developing more than 100 specialists and IT engineers of CMC SISG.
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GIỚI THIỆU 
CÁC NHÀ TÀI TRỢ, TRIỂN LÃM

INTRODUCTION OF 
SPONSORS, EXHIBITORS



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Địa chỉ: Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Phố Duy Tân, Phường
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 73007300
Website: https://fpt.com.vn/vi/
Người đại diện: Bùi Quang Ngọc
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
Sau gần 29 năm thành lập, FPT hiện là công ty CNTT-VT lớn
nhất trong khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam với hơn
28.000 cán bộ nhân viên, trong đó có 12.219 kỹ sư CNTT, lập
trình viên, chuyên gia công nghê.̣ Đồng thời, FPT cũng là
doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực: Xuất khẩu phần
mềm; Tích hợp hệ thống; Phát triển phần mềm; Dịch vụ
CNTT; Phân phối sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. 
Năm 2016, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 40.545 tỷ đồng. Lợi
nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 3.014 tỷ đồng, tăng trưởng
5,7%. 
Bên cạnh sự lớn mạnh tại thị trường trong nước, FPT cũng đã
khẳng định được vị thế trên toàn cầu với sự hiện diện tại 4
châu lục, 21 quốc gia và trên 450 khách hàng/đối tác là các
tập đoàn lớn trên thế giới trong các lĩnh vực năng lượng, tài
chính ngân hàng, công nghiệp ô tô, truyền hình vệ tinh, hàng
không… FPT là đối tác cấp cao của các nhà cung cấp lớn trên
thế giới như GE; Cisco; IBM; Microsoft; Oracle; SAP; Dell;
Juniper, Amazon Web Services… Trong vòng bốn năm liên
tiếp kể từ năm 2014, FPT lọt vào Top 100 Nhà cung cấp dịch
vụ gia công toàn cầu (The Global Outsourcing100) do IAOP
đánh giá.  
FPT đã và đang bắt kịp những xu hướng công nghệ mới nhất
trên thế giới như AI, IoT, Big Data... nhằm triển khai và cung
cấp các dịch vụ/giải pháp thông minh tới khách hàng trong
nước và quốc tế. Với định hướng vươn ra toàn cầu, FPT đặt
mục tiêu doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1 tỷ USD và
trở thành Tập đoàn toàn cầu hàng đầu Việt Nam về dịch vụ
thông minh vào năm 2020.
Thông tin thêm về FPT tham khảo tại:
http://fpt.com.vn/vn/gioi_thieu/gioi_thieu_chung/

Ngành nghề kinh doanh:
Công nghệ
Viễn thông
Phân phối - Bán lẻ sản phẩm công nghệ
Giáo dục & Khác

Các sản phẩm dịch vụ chính:
Phát triển phần mềm; Tích hợp hệ thống; Dịch vụ CNTT
Dịch vụ Viễn thông
Nội dung số
Phân phối, Bán lẻ sản phẩm công nghệ
Đào tạo nhân lực CNTT chất lượng cao

FPT CORPORATION
Address: FPT Building, No. 17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau
Ward, Cau Giay District, Hanoi.
Tel: 024 73007300
Website: https://fpt.com.vn/en/
Representative: Bui Quang Ngoc
Title: CEO

Company brief introduction:
After nearly 29 years of establishment, FPT is leading ICT
company in the private sector of Vietnam with more than
28,000 employees, including 12,219 international standard
technology experts, engineers and developers. FPT is also
leading in the fields of Software Outsourcing; System 
Integration; Software Development; IT Services; Distribution
of technology products in Vietnam.
In 2016, the consolidated revenue of the Corporation reached
VND40,545 billion (~USD1.8 billion). Profit before tax
reached VND3,014 billion (~USD132.6 million), up 5.7%.
Not only maintaining growth in the domestic market, FPT has
also confirmed its position globally with presence in 4 
continents, 21 countries with over 450 clients/partners which
are large multinational corporations in the fields of energy,
banking and finance, automotive industry, satellite TV, 
aviation... FPT is highest-ranking partner of the largest 
suppliers in the world, including GE; Cisco; IBM; Microsoft;
Oracle; SAP; Dell; Juniper, Amazon Web Services, etc. For
four years in a row since 2014, FPT has been listed in the
Global Outsourcing 100 by International Association of 
Outsourcing Professionals (IAOP).
FPT always keeps abreast of the latest technological trends in
the world such as AI, IoT, Big Data... in order to implement &
provide smart services/solutions to domestic and international
customers. With the direction of strongly expanding to global
markets, FPT sets the targets of reaching 1B USD revenue
from overseas markets becoming a leading global corporation
in providing smart services in Vietnam by 2020.
For more information, please refer to this link:
http://fpt.com.vn/en/about_us/general_information/

Fields of operation:
Technology
Telecommunications
Technology product distribution and retail
Education & Others

Main products and services:
Software development; System integration; IT services
Telecom services
Digital content
Technology product distribution and retail
High quality IT human resources education and training
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CÔNG TY CỔ PHẦN MISA
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Technosoft, Duy Tân, Cầu
Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 3 5535599
Website: www.misa.com.vn
E-mail: contact@misa.com.vn
Người đại diện: Đinh Thị Thúy
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, với
hơn 155.000 khách hàng Doanh nghiệp, HCSN và
đơn vị xã/phường cùng hơn 1 triệu khách hàng cá
nhân, MISA đã và đang trở thành người bạn đồng
hành không thể thiếu của cộng đồng doanh nghiệp
cũng như khối cơ quan nhà nước, cá nhân, kinh
doanh hộ cá thể.

Công ty CP MISA hoạt động trong các lĩnh vực:
• Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm,
dịch vụ CNTT
• Các sản phẩm tiêu biểu của MISA: 
+ Hệ thống quản trị doanh nghiệp AMIS.VN: Kế
toán, Nhân sự, Bán hàng,…
+ Hệ thống quản lý nhà hàng CUKCUK.VN, quản
lý cửa hàng thời trang mShopkeeper.vn
+ Hệ thống quản lý kế toán, tài sản cho các cơ quan
Nhà nước: MISA Mimosa.NET, QLTS.VN
+ Hệ thống quản lý trường học QLTH.VN
+ Mạng xã hội cho người chơi golf MISA Golf
HCP, Sổ thu chi MISA Money Keeper

Các sản phẩm của MISA đã được ứng dụng công
nghệ trí tuệ nhân tạo:
• Giám đốc tài chính số AMIS.VN: điều khiển bằng
giọng nói để cung cấp các thông tin về tình hình
kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp
• Nhân viên order số CUKCUK.VN: cho phép thực
khách gọi món bằng giọng nói
• Trợ lý nhập điểm bằng giọng nói trên QLTH.VN
giúp giáo viên tiết kiệm thời gian

MISA JOINT STOCK COMPANY
Address: 9th floor, Technosoft Building, Duy Tan,
Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Tel: +8424 3 5535599
Website: www.misa.com.vn
E-mail: contact@misa.com.vn
Preventative: Dinh Thi Thuy
Title: Board of General Director
Company brief introduction:
Founded in 1994, MISA Joint Stock Company
(MISA JSC) has over 20 years of experience in soft-
ware development on Finance and Accounting, En-
terprises Management, Educational unit
management, Civil Status management, Restaurant
and fashion shop management... MISA's vision to-
wards to the most popular nationwide and world-
wide software company. 

Business areas: 
• Software production
• Research, development, application of informa-
tion technology services
Products/services:
• Business management system AMIS.VN: 
Accounting, human resources, sales...
• Restaurant management system CUKCUK.VN,
Fashion shop management system mShopkeeper.vn
• Accounting and asset management system for
state agencies: MISA Mimosa.NET, QLTS.VN
• School management system QLTH.VN
• Mobile social network for golfers MISA Golf
HCP, Mobile personal finance app MISA Money
Keeper

MISA also applies artificial intelligence (AI) tech-
nology on the following products:
• Chief Financial Officer (CFO) chat-bot 
AMIS.VN: can use voice control to obtain infor-
mation such as financial reports from enterprise. 
• Wait-staff chat-bot 
CUKCUK.VN: allows customers to request infor-
mation and order menu item by themselves.
• Teacher’s assistant chat-bot 
QLTH.VN: helps teacher to record students’ grades
quicker.
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CISCO SYSTEMS VIỆT NAM
Địa chỉ: P.2301-2305, Keangnam Landmark Tower,
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 243 9746 227
Website: cisco.com/vn
E-mail: vn-support@external.cisco.com 
Người đại diện: Bà Lương Thị Lệ Thủy
Chức vụ: Tổng giám đốc

Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
Cisco là công ty hàng đầu thế giới về IT, giúp cho
các công ty và tổ chức nắm bắt được các cơ hội
tương lại bằng những điều đáng kinh ngạc có thể
thực hiện được khi chúng ta kết nối những gì trước
đây còn chưa được kết nối. Tại Cisco, khách hàng
là ưu tiên số một và một phần không thể thiếu trong
DNA của chúng tối là tạo ra các mối quan hệ đối
tác lâu dài với khách hàng, và làm việc với họ để
xác định những nhu cầu của khách hàng và đưa ra
các giải pháp phù hợp nhất giúp cho khách hàng
thành công.   
Ý tưởng về các giải pháp được đưa ra phù hợp nhất
với các khó khăn cụ thể của khách hàng đã gắn liền
với Cisco từ những ngày đầu thành lập. Vợ chồng
Len Bosack và Sandy Lerner đều làm việc tại Đại
học Stanford, đã muốn có thể gửi email cho nhau
từ văn phòng của họ tại các tòa nhà khác nhau
nhưng không thể làm được vì hạn chế kỹ thuật. Một
công nghệ được phát minh để có thể xử lý được các
giao thức từ các địa điểm khác nhau,; và từ một giải
pháp cho những khó khăn của họ, bộ định tuyến đa
giao thức đã được ra đời.

Ngành nghề kinh doanh:
IT và giải pháp về mạng

Các sản phẩm dịch vụ chính:
- An ninh bảo mật
- Giải pháp di động
- Ảo hóa và Trung tâm dữ liệu
- Internet của Sự vật
- Giải pháp Cộng tác và Video

CISCO SYSTEMS VIETNAM
Address:R.2301-2305, Keangnam Landmark Tower,
Nam Tu Liem, Hanoi
Tel: +84. 43 9746 227
Website: cisco.com/vn
E-mail: vn-support@external.cisco.com
Representative: Ms. Luong Thi Le Thuy
Title: General Director
Company brief introduction:
Cisco is the worldwide leader in IT that helps 
companies seize the opportunities of tomorrow by
proving that amazing things can happen when you
connect the previously unconnected. At Cisco 
customers come first and an integral part of our
DNA is creating long-lasting customer partnerships
and working with them to identify their needs and
provide solutions that support their success.
The concept of solutions being driven to address
specific customer challenges has been with Cisco
since its inception. Husband and wife Len Bosack
and Sandy Lerner, both working for Stanford 
University, wanted to email each other from their
respective offices located in different buildings but
were unable to due to technological shortcomings.
A technology had to be invented to deal with 
disparate local area protocols; and as a result of
solving their challenge - the multi-protocol router
was born.

Field of operation:
IT and Networking Solutions

Main products and services:
- Security
- Mobility and Networking
- Cloud and Data Center
- Internet of Things
- Collaboration and Video
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CÔNG TY TNHH 
MICROSOFT VIỆT NAM
Địa chỉ: Tâǹg 16, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần
Hưng Đạo, Hà Nội, Viêṭ Nam
Điện thoại: 024-926-3000
Website: www.microsoft.com/vietnam 
E-mail: msviet@microsoft.com
Người đại diện: Ông Vũ Minh Trí
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
Được biết đến là công ty phần mềm và giải pháp
hàng đầu thế giới. Có văn phòng đại diện từ năm
1996. Đến năm 2006, thành lập công ty, với tên gọi
Công ty TNHH Microsoft Việt Nam. 
Nhiêṃ vu:̣ Giúp người dân Việt Nam tận dụng triệt
đê ̉các lợi ích mà CNTT có thể mang lại, thu hẹp
khoảng cách trong công nghệ sô ́giữa Việt Nam và
các quôć gia khác. 
Mục tiêu: Hỗ trợ thúc đẩy năng lực phát triển của
ngành CNTT tại Việt Nam bằng những khoản đầu
tư từ Microsoft vào các hoạt động đổi mới và giáo
dục. 
Những nỗ lực của Microsoft Việt Nam đến năm
2020 và 05 trọng tâm của Chính phủ Viêṭ Nam là
phát triên̉ nguôǹ nhân lưc̣ CNTT - phát triển giáo
dục, phát triên̉ cơ sở hạ tâǹg CNTT viễn thông - an
ninh mạng, áp dụng CNTT trong các doanh nghiệp,
cơ quan nhà nước và xã hội nhằm gia tăng năng suất
và năng lực cạnh tranh.
Nỗ lực của Microsoft hơn 20 năm qua, cùng chính
phủ Việt Nam là để góp phần xây dựng một ngành
CNTT lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài và phát
triển kinh tế xã hội. Thúc đâỷ sư ̣phát triên̉ kinh tê,́
trao quyền cho thế hệ trẻ, giải quyêt́ các thách thức
xã hội và xây dựng các chính sách nêǹ tảng cho đôỉ
mới trong tương lai.

Ngành nghề kinh doanh: 
Giải pháp và Phần mềm CNTT

MICROSOFT VIETNAM 
CO., Ltd.
Address: 16 Fl, Capital tower, 109 Tran Hung Dao
st., Hanoi, Vietnam
Tel: +8424-926-3000
Website: www.microsoft.com/
E-mail: msviet@microsoft.com
Preventative: Mr. Vu Minh Tri
Title: CEO
Company brief introduction:
Microsoft is known as the world’s leading software
company, having a representative office since 1996.
By 2006, the company was established under the
name  Microsoft Vietnam CO.,LTD.
Mission: Help Vietnamese to take full advantage of
the benefits that ICT can bring about to narrow the
gap in technology between Vietnam and other 
countries.
Objective: Support and promote the development of
IT sector in Vietnam with Microsoft’s investment in
the innovation and education.
The efforts of Microsoft Vietnam until 2020 and 05
focuses of the Government of VN is developing IT
human resource - developing education, developing
IT telecommunication infrastructure - network 
security, the application of ICT in businesses, Gov
agencies & society in order to increase productivity
and competitiveness.
Microsoft's efforts over the past 20 years, together
the government of Vietnam is to build a healthy IT
sector, to attract foreign investment and economic
and social development, to promote economic 
development, to empower to young generation, to
solve social challenges and to build the foundation
for policy innovation in the future.

Field of operation:
IT and Software Solutions
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CÔNG VIÊN PHẦN MỀM
QUANG TRUNG (QTSC)
Địa chỉ: Tan Chanh Hiep Ward, Dist.12, Ho Chi Minh City
Điện thoại: 028 3715 8999; Fax: 028 3715 5985
Email:qtsc@qtsc.com.vn      
Website:/www.qtsc.com.vn

Giới thiệu ngắn: 
Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC) là công viên
phần mềm tập trung đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.
Ngay từ ban đầu, QTSC đã được thiết kế theo định hướng
mô hình đô thị phần mềm (software city) trên tổng diện tích
43ha. Tính đến thời điểm này, QTSC đã thu hút được 150
doanh nghiệp công nghệ thông tin trong đó có 5 doanh
nghiệp có quy mô trên 1000 người. Các doanh nghiệp đã
xây dựng và cung cấp hơn 250 sản phẩm, giải pháp, dịch vụ
được xuất khẩu cho hơn 20 quốc gia tập trung vào Hoa Kỳ,
Nhật Bản và Châu Âu. Với quy mô 20 tòa nhà văn phòng,
5 trung tâm đào tạo CNTT, 4 phòng giao dịch ngân hàng,
15 bãi đỗ xe, khu nhà ở chuyên gia và khu ký túc xá, hệ
thống lưới điện ngầm hóa, hệ thống xử lý nước thải, trường
mầm non, phòng y tế, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp,
trung tâm hỗ trợ kinh doanh,… QTSC đã chính thức trở
thành một “software city” phục vụ cho 20.000 người học
tập, làm việc thường xuyên.
Bắt đầu từ năm 2016, lãnh đạo QTSC đã quyết tâm xây
dựng Công viên Phần mềm Quang Trung trở thành đô thị
thông minh đầu tiên trong cả nước bằng việc đưa vào nhiều
ứng dụng: quản lý không gian địa lý cho cơ sở hạ tầng
(GIS), nhà thông minh (Smart building), nhận diện khuôn
mặt (Face search), nhận diện biển số xe (Car detector), các
hệ thống giám sát quản lý: chiếu sáng, môi trường, tin nhắn
SMS, thông tin nội bộ (OMS), hệ thống tiếp nhận giải quyết
các yêu cầu của khách hàng (Helpdesk), hệ thống quản lý
quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống quan trắc nước thải,
bãi xe thông minh, hệ thống lưới điện thông minh (Smart
grid)…
Bên cạnh đó, theo đánh giá mới nhất của tập đoàn tư vấn
KPMG thì QTSC xếp thứ 3 trên tổng số 8 khu công nghệ
tại châu Á khi đánh giá về các yếu tố liên quan đến hiệu
quả hoạt động của khu như tỷ lệ lấp đầy, chính sách đãi
ngộ, hạ tầng viễn thông, đứng thứ 4 khi đánh giá về các yếu
tố liên quan đến quy mô, hiệu quả hoạt động của các doanh
nghiệp trong khu, như mức độ thu hút vốn FDI, quy mô
doanh nghiệp FDI, tay nghề của nguồn nhân lực, … Nhìn
tổng thể, QTSC nổi bật lên trong số các khu công nghệ
được đánh giá như là một khu công nghệ với chính sách ưu
đãi vượt trội, thu hút đa dạng nhà đầu tư từ các ngành nghề
khác nhau, và đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu đều
phát triển bền vững và ngày một lớn mạnh.

QUANG TRUNG SOFTWARE
CITY (QTSC) 
Address: Tan Chanh Hiep Ward, Dist.12, Ho Chi Minh
City
Phone: (+84) 28.3715 8999     
Fax: (+84) 28.3715 5985
Email: qtsc@qtsc.com.vn      
Website:/www.qtsc.com.vn

Company brief introduction:
Quang Trung Software City (QTSC) has been the first
and largest software park in Vietnam. As the beginning,
QTSC has been planned towards a software city model
on a total area of 43ha. Up to now, QTSC has attracted
150 ICT companies, including 5 ones over 1,000 people.
Businesses operating in QTSC have built and provided
more than 250 IT products, services and solutions in
many different fields, which are mainly exported to over
20 countries focused on the United States, Japan and
Europe. With a size of 20 office buildings, 5 IT training
centers, 4 banking centers, 15 parking lots, apartments,
deluxe villas and dormitory, underground power grid
system, wastewater system, kindergarten, healthcare
clinic, incubation center, business center, etc. QTSC has
officially become a "software city" for 20,000 people
studying and working regularly.
In 2016, QTSC leaders have been determined to build
QTSC as the first smart city in the country by
implementing many applications: geographic
information system (GIS), Smart building, face search,
car detector, monitoring systems: lighting, environment,
SMS, OMS, Helpdesk, customer relationship
management (CRM), wastewater monitoring systems,
smart parking systems, smart power grid systems (Smart
Grid) and so on.
In addition, according the KPMS’s lasted advisory
group, QTSC ranked 3rd out of 8 evaluated parks, based
on the assessment of operational performance using
indicators such as occupancy rate, quality of supporting
services, on-site infrastructure, etc. The tenant-centered
analysis has placed QTSC 4th among its peers in terms
of attractiveness of FDI, number of companies located in
the park, concentration rate of IT sectors, quality of
human resources, etc. Overall, QTSC stood out for its
investment incentives, presence of tenants from various
industries, and the sustainable growth of companies
located in the park.
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ MK
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, 
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+82-24) 6266 2703
Website: http://mk.com.vn
E-mail: contact-mk@mk.com.vn
Người đại diện: Bà Phan Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giám đốc
Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
Thành lập ngày 31 tháng 5 năm 1999 tại Việt Nam,
MK Group tự hào là công ty số 1 Đông Nam Á với
nhiều năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm và
giải pháp trong lĩnh vực Xác thực bảo mật, Giao
dịch bảo mật và Thẻ thông minh. MK Group luôn
không ngừng đầu tư cải tiến chất lượng sản phẩm -
dịch vụ cũng như nỗ lực để cùng Khách hàng - Đối
tác phát triển bền vững. 

Ngành nghề kinh doanh:
Công nghệ thông tin

Các sản phẩm dịch vụ chính:
- Giải pháp xác thực bảo mật 
- Giải pháp phát hành - đóng gói Thẻ và tài liệu bảo
mật
- Giải pháp kiểm soát vào - ra và Cổng điện tử/cổng
tự động
- Giải pháp Thẻ - Vé và Thu phí tự động trong giao
thông công cộng
- Giải pháp thanh toán trả trước bằng thẻ thông
minh
- Giải pháp tích điểm khách hàng
- Sản phẩm thẻ thông minh 
- Ví điện tử
- Hệ thống kiosk tự phục vụ (nạp tiền, chuyển tiền,
thanh toán dịch vụ)
- Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật

MK GROUP
Address: F11, TTC Tower, 19 Duy Tan Str.,
Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +82-24 6266 2703
Website: http://mk.com.vn
E-mail: contact-mk@mk.com.vn
Preventative: Mrs. Phan Thi Quynh Hoa
Title: Director

Company brief introduction:
Established on 31st May 1999 in Vietnam, MK
Group is proud to be the 1st ranking company in
Southeast Asia with years of experience in
providing products & solutions for authentication,
secure transactions-smart card elds. MK Group
ceaselessly invests in order to improve the quality of
products and services as well as to work with our
Customers - Partners to successfully build the
sustainable business

Field of operation:
Technology

Main products and services:
- Secure authentication solutions
- Cards & Secure documents isuance & packaging
solutions
- Access Control solutions with E-gate/Auto-gate
- E-ticketing and Automated Fares collection
- Prepaid solutions with smart card solutions
- Loyalty Point solutions
- Smart card products
- E-wallet
- Kiosk systems (top-up, money transfer and service
payment) 
- Technical support services





NTT DATA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 202, Tầng 2, Tòa nhà HITC, 239
Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024-3766-7973
Website: http://vn.nttdata.com/
E-mail: HN_EIT_Sales@nttdata.com
Người đại diện: Ông Akira Watanabe
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
Công ty NTT Data Việt Nam, thuộc tập đoàn NTT
Nhật Bản, được thành lập năm 2008 với 100% vốn
đầu tư nước ngoài. Công ty có trụ sở chính tại Hà
Nội, 2 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Ngành nghề kinh doanh:
Cung cấp các dịch vụ CNTT: bao gồm tư vấn doanh
nghiệp, dịch vụ hệ thống tích hợp trọn gói, gia công
phần mềm, dịch vụ bảo trì và kiểm tra … 
Các sản phẩm dịch vụ chính:
- Tư vấn và cung cấp giải pháp nghiệp vụ cho công
ty: từ xây dựng kế hoạch, tư vấn nghiệp vụ và thiết
lập hệ thống dựa trên các kinh nghiệm về sản xuất,
vận tải tích lũy từ khi thành lập công ty (Quản lý
chuỗi cung ứng, Quản lý kinh doanh, Quản lý hành
chính nội bộ)
- Xây dựng hệ thống quy mô lớn cho dự án ODA
của Chính phủ/cho công ty tài chính:
Áp dụng kinh nghiệm tích lũy lâu năm tại Nhật Bản
để xây dựng hệ thống cho dự án ODA. 
(Ví dụ: Hệ thống thông quan của Tổng cục Hải quan
Việt Nam (VNACCS), Hệ thống giám sát cầu Cần
Thơ (BRIMOS), Hệ thống vé tháng xe buýt bằng
thẻ IC cho xe buýt Hà Nội).

NTT DATA VIETNAM
Address: Room 202, HITC Building No.239 Xuan
Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 24-3766-7973
Website: http://vn.nttdata.com/
E-mail: HN_EIT_Sales@nttdata.com
Representative: Mr. Akira Watanabe
Title: CEO
Company brief introduction:
NTT Data Vietnam, NTT Japan Corporation, was
established in 2008 with 100% foreign investment.
The company is headquartered in Hanoi, two
branches in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City
and Da Nang.

Fields of operation:
Providing IT services: including business
consulting, system integration services, software
outsourcing, maintenance and inspection services.

Main products and services:
- Consulting and providing professional solutions
for the company: from planning, professional
consulting and establishing the system based on the
experience of production, transport accumulated
since the establishment of the company
(Management Supply Chain Management, Business
Management, Internal Business Management)
- Large scale system for ODA projects funded by
the Government / for finance companies:
Apply experience accumulated in Japan to build
system for ODA project.
(Eg Customs Clearance System of Vietnam General
Department of Customs (VNACCS), Can Tho
Bridge Monitoring System (BRIMOS), Bus Ticket
System for Buses in Hanoi).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN
TỬ VIỄN THÔNG
(ELCOM CORP.)
Địa chỉ: Tòa nhà ELCOM, phố Duy Tân, quận Cầu
Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 3835 9359; 0Fax: 024 3835 5884
Website: www.elcom.com.vn
E-mail: info@elcom.com.vn; pr@elcom.com.vn
Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Lan
Chức vụ: Phụ trách truyền thông

Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử
Viễn thông (ELCOM) là một trong những công ty
công nghệ hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các
sản phẩm phần mềm và tích hợp hệ thống cho các nhà
cung cấp dịch vụ mạng, các giải pháp chìa khóa trao
tay và các dịch vụ kĩ thuật cho ngành Viễn thông, An
ninh quốc phòng, Giao thông vận tải, Chính phủ,
Nông nghiệp công nghệ cao... đồng thời là đơn vị
phân phối, là cầu nối hoàn hảo cho các đối tác toàn
cầu muốn kết nối với thị trường Việt Nam. Trải qua
hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, ELCOM tự
hào là chuyên gia số 1 trong các mảng thị trường
chuyên biệt mà mình lựa chọn tham gia.
Nằm trong số các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại
Việt Nam (theo báo cáo của Vietnam Report 500),
ELCOM tự hào luôn đứng trong top dẫn đầu Việt
Nam về lĩnh vực Phần mềm, Tích hợp hệ thống và
Công nghệ thông tin.
Ngành nghề kinh doanh:
• Lĩnh vực R&D
• Cung cấp giải pháp triển khai, tích hợp hệ thống
• Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống CNTT
và truyền dẫn
• Hoạt động thương mại, phân phối các sản phẩm dịch
vụ
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng đầu cuối
Các sản phẩm dịch vụ chính:
• Cung cấp các dịch vụ triển khai, tích hợp và hỗ trợ
kỹ thuật
• Tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ
• Hoạt động thương mại và phân phối sản phẩm, dịch
vụ
• Hoạt động đầu tư công nghệ cao

ELECTRONICS
COMMUNICATIONS
TECHNOLOGY INVESTMENT
DEVELOPMENT
CORPORATION (ELCOM CORP.)
Address: ELCOM Building, Duy Tan Street, Cau Giay
District, Hanoi City
Tel: +84.24 38 359 359; Fax: +84.24 38 355 884
Website: www.elcom.com.vn
E-mail: info@elcom.com.vn; pr@elcom.com.vn
Preventative: Nguyen Thi Phuong Lan

Company brief introduction:
The point from the fields of Electronics -
Telecommunications, through more than 20 years of
development, Electronics Communications
Technology Investment Development Joint Stock
Company (Elcom Corp.) has grown to become the
leading supplier of software products, specialized
solutions and technical services in the specialized
market segment that we selected as the Defense
Security, Transport, high-tech agriculture,
government... More project brings the great value to
the community and society were launched, many
achievements are recognized, many products of
ELCOM are successful applications and large
resonated among technology companies.
Among the largest private enterprises in Vietnam (as
reported by Vietnam Report 500), Elcom is proud to
stand among the leading top in Vietnam in the field of
Software, System Integration and Information
Technology.
Field of operation:
• Research & Development
• Deployment and System Integration Solutions
• Services to IT systems - transmission Warranty and
Maintenance
• Commercial Activities, Distribution of Products and
Services
• Services to End Users
Main products and services:
• Provide the services of implementation, integration
and technical support 
• Advice, support and technology transfer 
• Commercial activities and distribution of products
and services
• Investment operations in high technology
• High-tech agriculture
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CÔNG TY CỔ PHẦN HUVRID
Địa chỉ: SOL Inc.Bld.5F, 4-17-17, Omoromachi,
Naha-shi, Okinawa, 900-0006, Japan
Điện thoại: +81-9-8943-9511
Website: http://huvrid.co.jp/
E-mail: y-maeda@huvrid,co,jp
Người đại diện: Kenichiro Akamine
Chức vụ: President
Giới thiệu ngắn Doanh nghiệp: 
HUVRID là công ty con của Công ty Cổ phần
WEVNAL.
HUVRID đặt trụ sở tại hòn đảo xinh đẹp
Okinanawa,  là một công ty chuyên về mảng thiết kế
trang web.
Ngoài lĩnh vực chính là lên ý tưởng và thiết kế web,
chúng tôi còn có kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO
và lĩnh vực chạy quảng cáo trên các trang mạng xã
hội như Facebook, Twitter.
Ngành nghề kinh doanh:
Phát triển web
Các sản phẩm dịch vụ chính:
Thiết kế trang web
Quảng cáo trên web

HUVRID COMPANY LIMITED
Address: SOL Inc.Bld.5F, 4-17-17, Omoromachi,
Naha-shi, Okinawa, 900-0006, Japan
Tel: +81-9-8943-9511
Website: http://huvrid.co.jp/
E-mail: y-maeda@huvrid,co,jp
Preventative: Kenichiro Akamine
Title: President

Company brief introduction:
HUVRID is a subsidiary of WEVNAL Joint Stock
Company.
HUVRID is based in beautiful Okinanawa island,
which is a company specializing in website design.
Apart from the main field is the idea and web
design, we also have experience in the field of SEO
and the field of advertising on social networking
sites such as Facebook, Twitter.
Field of operation:
Web development

Main products and services:
Website design
Advertise on the webs
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