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GIỚI THIỆU  

Hải Dương, ngày 10 tháng  10  năm 2020 

I. Thông tin chung về Công ty  

 Tên Công ty (Viết bằng tiếng Việt Nam) 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETSTARS 

 Tên Công ty viết bằng tiếng anh 

VIETSTARS COMMERCIAL SEVICES TECHNOLOGY JOINT STOCK 

COMPANY 

 

  

Mã số thuế: 0800450872 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800450872 

Do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 18 

Tháng 04 năm 2008 

Họ tên người đại diện theo pháp luật của Công ty: 

Ông: Nguyễn Đình Phương   Chức vụ: CTHĐ quản trị 
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Website: http://www.haiduongpc.com.vn, Gstm.vn, Haiduongcamera.com 

Email: namphuonghd2016@gmail.com 

Công ty hiện có 25 cán bộ công nhân viên chính và 8 thợ giúp việc với trình độ 

chuyên môn và tay nghề vững, có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành đảm bảo 

làm việc và kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty như:  

- Cung cấp thiết bị tin học, thiết bị văn phòng... 

- Cung cấp thiết bị trường học, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

- Xây dựng Website, mở rộng Website 

- Cung cấp thiết bị điện, điện tử, điện lạnh... 

- Tư vấn đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, lập dự toán, đấu thầu mua sắm hàng hoá, các 

công trình dân dụng và công nghiệp 

 

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

A./ TẦM NHÌN 

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, bằng 

những nỗ lực vượt bậc Vietstars Group phấn đấu trở thành Tập đoàn đa ngành vững 

mạnh, đặc biệt là luôn đi đầu trong lĩnh vực Công nghệ, Giáo dục và Thực phẩm dinh 

dưỡng. Khẳng định vị thế và năng lực của Vietstars Group bằng tốc độ tăng trưởng 

của các dự án lớn, doanh thu tăng vượt bậc trong thời gian ngắn và phát triển bền 

vững trong tương lai. 

 B./ SỨ MỆNH 

- Đối với thị trường Chúng tôi luôn mang tới các sản phẩm - Công nghệ mới 

nhất đến với khách hàng. Với lợi thế là nhà Phân phối độc quyền các sản phẩm công 

nghệ các hãng lớn trên thế giới và là nhà sản xuất thực phẩm dinh dưỡng chúng tôi 

chủ động được chất lượng sản phẩm và chất lượng tốt nhất. 

- Đối với cổ đông và đối tác Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết 

trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị 

đầu tư hấp dẫn và bền vững. 

- Đối với nhân viên Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, 

sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho 

tất cả nhân viên. 
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- Đối với xã hội Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích 

cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân 

và niềm tự hào dân tộc. 

 C./ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

- TÍN  

Vietstars Group bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình, Luôn chuẩn bị 

đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết. 

- TÂM 

Vietstars Group đặt chữ Tâm làm nền tảng, Luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo 

đức, Lấy khách hàng làm trung tâm. 

- TẦM  

Vietstars Group xây dựng Tập đoàn lớn mạnh, khẳng định đẳng cấp và vị trí, tầm cỡ 

trong Tỉnh và toàn Quốc trong lĩnh vực Công nghệ, Giáo dục và Thực phẩm. 

 

II. Ngành nghề kinh doanh, quá trình phát triển và năng lực cung cấp thiết bị 

1. Ngành nghề kinh doanh chính 

 Thiết bị văn phòng, thiết bị tin học 

❖ Bàn ghế trưởng phòng 

❖ Máy tính xách tay, máy tính để bàn thương hiệu Đông Nam Á, CMS... 

❖ Máy chiếu đa năng (Giao diện kết nối với PC) 

❖ Máy chiếu hắt, máy chiếu trực tiếp 

❖ Camera vật thể 

❖ Máy photocopy analog, digital 

❖ Máy in laser đen trắng, máy in màu, máy in kim, máy Fax... 

❖ Máy huỷ giấy, máy đếm tiền, máy đóng tài liệu, máy ép Plastic 

 Thiết bị trường học, trợ giảng 

❖ Bàn ghế hiệu trưởng, hiệu phó, tủ tài liệu 

❖ Bàn ghế giáo viên, học sinh tiểu học, THCS, THPT.... 

❖ Thiết bị nghe nhìn 

❖ Bảng Bỉ, bảng Hàn Quốc từ tính 

❖ Thiết bị phòng bộ môn (Sinh học, Hoá học, Vật Lý...) 

❖ Máy trợ giảng 
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❖ Máy điều khiển hệ thống Trung tâm 

❖ Thiết bị Hi-Class phòng tin học, ngoại ngữ 

❖ Hệ thống thư viện, máy quét mã vạch, in mã vạch 

 Thiết bị điện, điện tử, điện lạnh. 

❖ Điều hoà nhiệt độ  

❖ Tủ lạnh 

❖ Máy giặt 

❖ Ti vi, đâù DVD, đầu VCD, đầu karaoke 6 số, đầu kỹ thuật số, đài đĩa 

❖ Đồ điện tử dân dụng 

❖ Hệ thống Karaoke gia đình 

❖ Loa hội trường, biểu diễn ngoài trời 

❖ Thiết bị xử lý âm thanh hội trường, biểu diễn như mixer, micro , DJ , 

Processor ( compressor , gate/enhancer , reverb , equalizer , crossover ..)  

 Lĩnh vực hoạt động kinh Dịch vụ 

❖ Bảo trì trọn gói cho các doanh nghiệp và cá nhân 

❖ Tư vấn tư vấn thiết kế hệ thống mạng và camara giám sát 

❖ Cứu dữ liệu và phục hồi các thiết bị hư hỏng 

❖ Sửa chữa diệt virus tại nhà và cơ quan  

 Thiết bị an ninh giám sát 

❖ Camera giám sát 

❖ Thiết bị báo động 

❖ Chuông cửa có hình 

2. Quá trình phát triển của Công ty 

Từ một doanh nghiệp bước đầu còn chập chững trong ngành CNTT Hải Dương 

nói riêng và cả nước nói chung. Đến nay được sự ủng hộ và quan tâm của quý khách 

hàng, Vietstars đang dần trở thành một trong những Công ty có uy tín hàng đầu của 

Hải Dương về lĩnh vực CNTT và trang thiết bị trường học. Với đội ngũ cán bộ công 

nhân viên khoảng gần 8 người có nền tảng được đào tạo từ những trường Đại học, 

Cao Đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên cả nước, có kinh nghiệm làm việc lâu năm 

cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng từ 

chính các hãng mà công ty làm đại diện cung cấp thiết bị. Hàng năm một số cán bộ 
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chủ chốt  được công ty cử đi học ở các lớp như: Quản lý doanh nghiệp, Bồi dưỡng 

nghiệp vụ đầu thầu, thẩm định giá, phần mềm kế toán MISA.... 

Sơ khai là một cửa hàng nhỏ có địa chỉ tại 78 Nguyễn Thượng Mẫn - thành phố 

Hải Dương với 5 cán bộ công nhân viên. Sau đó Công ty chuyển ra địa chỉ 193 

Nguyễn Lương Bằng - thành phố Hải Dương với ngành nghề được mở rộng nhiều 

hơn, lĩnh vực hoạt động cũng được tăng lên, cùng với đó số lượng khách hàng cũng 

được tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cũng là để phục vụ khách hàng 

được tốt hơn. Công ty Vietstars đã kết hợp với Trung tâm cứu hộ máy tính và an 

ninh mạng 911 Hà nội làm văn phòng giao dịch tại Hải dương. Năm 2015 là đại lý 

cấp 1 Phân phối độc quyền hai Hãng Camera nổi tiếng về chất lượng và giải pháp 

hàng đầu thế giới là Hikvision và Dahua tại Hải dương - Hưng yên. đấy cũng là bước 

ngoặc cho sự phát triển về dịch vụ và Thiết bị an ninh tại Hải dương, là một đơn vị 

lớn Vietstars thực sự là điểm dừng đến tưởng cho quý khách hàng.  

Với mục tiêu: Công nghệ tiên tiến, dịch vụ hoàn hảo, lấy sự hài lòng của khách 

hàng và thu nhập cao của cá nhân và tập thể làm nòng cốt. Vietstars đã trở thành một  

công ty có nhiều hoạt động sâu và rộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp 

thiết bị điện tử - điện lạnh, thiết bị trường học. Hiện tại một số lĩnh vực như kinh doanh 

thiết bị và chuyển giao công nghệ, kinh doanh dịch vụ, lắp ráp và sửa chữa máy vi tính, 

phát triển và ứng dụng phần mềm còn là phụ thuộc. Trong tương lai gần chúng sẽ trở 

thành những thành viên độc lập, đầy sức sống của hệ thống Vietstars. Các hoạt động 

của Vietstars không chỉ tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ thương mại mà còn tạo một 

nền móng cho công nghiệp đặc thù của Hải Dương. 

 Đặc biệt vào 8h8’ ngày 08 tháng 08 năm 2008,  “Hội doanh nghiệp tin học 

Hải Dương” chính thức được thành lập với 35 doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành 

phố Hải Dương và Vietstars vinh dự được làm thành viên của hội đánh dấu một lần 

nữa bước ngoặt trong sự nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietstars. 

Là một Công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và tư vấn đầu 

tư, đấu thầu trong lĩnh vực công nghệ và xây dựng tại Hải Dương. Vietstars nhận 

được sự hỗ trợ lớn về vốn kinh doanh từ nhiều ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn 

trong nước như: 

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Hải Dương 

- Ngân hàng ngoại thương Hải Dương 
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- Ngân Hàng Quân đội 

- Ngân hàng Hàng hải 

 Quan hệ đối tác của công ty 

TT Tên đối tác Mức độ quan hệ Sản phẩm 

1 

 

Đơn vị cung cấp giải pháp mạng, server, 

thiết bị máy tính 

Đối tác 

- Thiết bị mạng 

- Máy chủ 

- Ổ cứng 

2 

 

Đơn vị cung cấp điều hoà nhiệt độ 

Đối tác 
Điều hoà 

3 MISA 

Đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm 

doanh ngiệp 

Đối tác 

Phần mềm kế toán 

Phần mềm QLNS 

4 

 

 

 

Nhà phân phối, Tổng Đại lý tiêu thụ sản 

phẩm Máy vi tính nguyên bộ, máy chiếu, 

máy chủ, máy xách tay 

Bạn hàng và là đối tác trong các giải 

pháp lớn của hãng 

Máy chủ 

Máy tính cá nhân 

Máy tính xách tay 

Linh kiện máy tính 

Giải pháp lưu trữ dữ 

liệu 

5 
 

Nhà phân phối, Đại lý bán sản phẩm máy 

tính xách tay, máy chiếu, máy ảnh kỹ 

thuật số, camera 

Máy tính xách tay 

Máy chiếu 

6 

 
Tổng Đại lý tiêu thụ sản phẩm CPU, 

Mainboard,linh kiện máy tính, thiết bị 

mạng.Bạn hàng và là đối tác trong các 

giải pháp lớn của hãng 

Linh kiện máy tính 

Thiết bị mạng LAN, 

WAN, giải pháp 

mạng không dây 

Thiết bị truyền thông 

7 

 

Phân phối sản phẩm máy chiếu đa năng, 

máy tính xách tay, camera vật thể, tủ 

Máy tính 

Máy chiếu 
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lạnh, máy giặt Camera vật thể.... 

8 

 

Cung cấp trang thiết bị máy tính đồng bộ 

thương hiệu việt 
Máy tính đồng bộ 

9 

 

Máy tính đồng bộ thương hiệu, máy tính 

xách tay, màn hình, máy in 

- Máy tình PC 

- Máy tính xách tay 

- Máy in 

10 
 

Phân phối sản phẩm màn hình, ổ cứng Màn hình 

11 
 

Phân phối sản phẩm máy in, máy 

photocopy, máy ảnh kỹ thuật số, camera 

- Máy in 

- Máy photocopy 

- Máy ảnh 

12 

 

Nhà phân phối điều hoà, máy giặt, tủ 

lạnh, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật 

thể, cây nước nóng lạnh 

- Tủ lạnh 

- Điều hoà 

- Máy chiếu đa năng 

13 

 

Nhà phân phối sản phẩm màn hình 
- Ti vi 

- Monitor 

14 

 

Nhà phân phối sản phẩm âm thanh hội 

trường, âm thanh chuyên dụng, âm thanh 

gia đình, âm thanh hi-end 

- Loa, cục công suất 

- Bàn mixer, Micro 

- Equalizer........ 

15 

 

Nhà phân phối sản phẩm âm thanh hội 

trường, âm thanh chuyên dụng, âm thanh 

gia đình, âm thanh hi-end 

- Loa, cục công suất 

- Bàn mixer, Micro 

- Equalizer........ 

16 

 

Nhà phân phối sản phẩm đàn organ, âm 

thanh chuyên dụng 

- Đàn organ 

- Mixer 

- Loa..... 

17 
 

Nhà phân phối cung cấp máy photo Máy photo 

18 
 

Nhà phân phối cung cấp máy photo Máy photo 

19 
 

Nhà phân phối cung cấp thiết bị an ninh Camera giám sát 
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20 
 

Nhà phân phối cung cấp thiết bị an ninh Camera giám sát 

21 
 

Nhà phân phối cung cấp thiết bị an ninh Camera giám sát 

22 
 

Nhà phân phối cung cấp thiết bị an ninh Camera giám sát 

23 

 

Nhà phân phối cung cấp thiết bị an ninh Camera giám sát 

24 

 

Nhà phân phối cung cấp thiết bị Mạng Thiết bị mạng 

25 
 

Nhà phân phối cung cấp thiết bị Mạng Thiết bị mạng 

26    

Kết hợp những công nghệ và giải pháp hàng đầu thế giới cùng với các kinh 

nghiệm sâu rộng tại thị trường Hải Dương và đội ngũ kỹ thuật hùng hậu, Vietstars đã 

và đang thực hiện các giải pháp và dịch vụ tích hợp hệ thống đáp ứng mọi nhu cầu của 

khách hàng trên toàn tỉnh Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung. 

3. Năng lực cung cấp thiết bị 

Trong thời gian qua Vietstars luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, ưu ái của 

khách hàng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là sự ủng hộ, ưu ái của hệ thống khu công 

nghiệp và Khối cơ quan nhà nước tỉnh nhà. Chính vì thế mà doanh số bán hàng của 

Vietstars ngày một tăng cao, Vietstars nhận được nhiều dự án, hợp đồng kinh tế có giá 

trị cao. Sau đây là một số dự án, hợp đồng tiêu biểu mà Vietstars đã thực hiện trong 

thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới Vietstars sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng 

hộ từ phía khách hàng để Vietstars thực sự trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho 

những ai muốn khám phá ứng dụng CNTT vào cuộc sống và khoa học công nghệ hiện 

đại. 
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50 ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU 

1./ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG 

2./ BỆNH VIỆN LAO HẢI DƯƠNG 

3./ SỞ LAO ĐỘNG TỈNH HẢI DƯƠNG 

4./ CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

5./ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

6./ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 

7./ TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

8./ HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ TỈNH HẢI DƯƠNG 

9./ CÔNG TY CP ĐO THỊ HẢI DƯƠNG 

10./ CÔNG TY TNHH KPF 

11./ CÔNG TY TNHH DURING 

12./ CÔNG TY ADVANEX 

13./ CÔNG TY  KATOPRIN 

14./ CÔNG TY MASAN HAI DƯƠNG 

15./ CÔNG TY SSKV VIET NAM 

16./ CÔNG TY TNHH PHI 

17./ CÔNG TY SỢI VĨ SƠN 

17./ CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI XINAN 

19./ CÔNG TY MAY HẢI DƯƠNG TIẾN 

20./ CÔNG TY TÔN HOA SEN 

21./ CÔNG TY TOWADA VN 

22./ CÔNG TY TNHH DỆT PACIFIC CRYTAL 

23./ CÔNG TY TNHH trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam POSCO-VNPC 

24./ CÔNG TY TNHH Orisel Việt Nam 

25./ CÔNG TY TNHH MTV Bin ViNa 

26./ CÔNG TY TNHH Điện tử PoYun Việt Nam 

27./ CÔNG TY TNHH Chemilens Việt Nam 

28./ CÔNG TY TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam 

29./ CÔNG TY TNHH PCC Lục Xương Việt Nam 

30./ CÔNG TY TNHH Laurelton Diamonds Việt Nam  

31./ Công ty TNHH Mizoho Precision 
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31./ Công ty Gesheng Đại an 

32./ Công ty Mastina Tứ kỳ 

33./ Công ty Twin Đại an 

34./ Công ty Bongsen Visip 

35./ Công ty Kim bảo HD 

36./ Công ty Trí Việt Sài gòn 

37./ Công ty Môi trường APT Kim thành 

38./ Công ty Tập đoàn An Phát 

39./ Công ty Prettle 

40./ Công ty Jilly Phố nối HY 

41./ Công ty HTH Cẩm giàng 

42./ Công ty Fit 

43./ Công ty LB Tracing 

44./ Công ty Seung Vina 

45./ Công ty Teakyung Vina Tứ kỳ 

46./ Công ty Hiển Long Cẩm giàng 

47./ Công ty Shinheung ở Đại an 

48./ Công ty Tân cương 

49./ Công ty Sambound 

50./ Công ty Ngọc Lâm sài gòn 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIETSTEARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY 
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THUYẾT MINH 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 

1. Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng Cổ Đông là hội đồng cao nhất hoạch định chiến lược kinh doanh và 

phát triển của toàn Công ty. Kể từ khi thành lập Công ty Cổ phần tới nay, Đại hội 

đồng Cổ Đông họp 6 tháng 1 lần và đã bầu ra các cơ quan chức năng, các chức vụ chủ 

chốt như Chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm soát... 

2. Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu ra. Hội đồng quản trị là 

cơ quan quản trị toàn bộ mọi hoạt động của Công ty, các chiến lược, kế hoạch sản 

xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ của mình. Đây cũng là đại diện pháp lý của Công ty 

trước pháp luật 

3. Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát được lập ra với mục đích theo dõi và tổng kết các hoạt động của 

công ty trong suốt nhiệm kỳ 

4. Ban giám đốc 

Đây là cơ quan giữ trọng trách cao nhất và trực tiếp nhất đối với mọi hoạt động 

thường nhật của Công ty 

5. Phòng hành chính tổ chức 

Phòng hành chính tổ chức giữ nhiệm vụ quản lý chung về mặt nhân sự với toàn 

công ty 

a. Phòng tổ chức nhân sự:  

- Quản lý các hồ sơ cán bộ công nhân viên trong toàn công ty 

- Quản lý, theo dõi thực hiện các hợp đồng lao động giữa công ty ký với các cán 

bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại công ty 

- Theo dõi, chấm công, đề xuất ban giám đốc xử lý các trường hợp vị phạm các 

quy định của Công ty 

b. Phòng hành chính công đoàn 
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- Tổ chức các công việc đoàn thể 

- Tổ chức việc thăm quan, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau, cưới xin, ma chay.... 

- Tổ chức chuẩn bị các phong trào liên hoan văn nghệ, thể thao... 

c. Phòng lễ tân 

- Tiếp nhận điện thoại, các giao dịch trực tiếp khi quý khách hàng đến liên hệ 

làm việc với công ty.... 

- Phục trách các công việc gửi, nhận các tài liệu giao dịch của Công ty 

- Chỉ dẫn tạp vụ, bảo vệ đảm bảo vệ sinh an toàn của Công ty theo đúng quy định 

6. Phòng tài chính kế toán 

Phòng hành chính kế toán là nơi tiến hành mọi hoạt động về kế toán, tài chính. 

Là cơ quan tham mưu cho ban giám đốc về các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

toàn công ty, chuẩn bị các công việc: 

- Quản lý tài chính, lập bảng lương, phát lương cho cán bộ công nhân viên 

- Chuẩn bị tài chính cho Công ty đảm bảo thực hiện các hợp đồng đối với khách 

hàng 

- Thực hiện các báo cáo tài chính và các thủ tục thanh quyết toán thuế với nhà 

nước theo đúng quy định của Pháp luật 

- Theo dõi quản lý các công nợ, thu, chi của công ty 

7. Hệ thống kinh doanh 

a. Phòng kinh doanh dự án 

- Xây dựng hồ sơ giới thiệu năng lực công ty cho khách hàng 

- Cập nhật hồ sơ công ty, quảng bá năng lực công ty 

- Tham gia chuẩn bị hồ sơ khi Công ty tham gia vào các đề án, dự án 

- Giao dịch Maketting với khách hàng 

- Tư vấn thiết bị và giải pháp cho khách hàng 

b. Phòng kinh doanh thị trường và bán lẻ 
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- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của toàn công ty 

trên cơ sở kế hoạch của các phòng, các đơn vị thành viên như bộ phận bán buôn, bán 

lẻ, Maketting.... 

- Tham khảo ý kiến các phòng có liên quan để phân bổ kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, kế hoạch dự trữ lưu thông, kế hoạch xuất - nhập khẩu hàng hoá, và các kế 

hoạch của công ty trình ban giám đốc 

- Dự báo thường xuyên về cung, cầu, giá cả hàng hoá thị trường 

- Cân đối lực lượng hàng hoá và có kế hoạch điều hoà hợp lý trong sản xuất 

- Phối hợp với phòng xuất nhập khẩu để khai thác các nguồn hàng để kinh doanh 

nâng cao hiệu quả 

 Bộ phận bán buôn 

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

Thành Phố Hà Nội, các Đại lý tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Công ty 

luôn chủ động gửi tới các bạn hàng những thông tin mới nhất về các mặt hàng mới, 

giá cả, khả năng hậu mãi 

 Bộ phận bán lẻ 

Thực hiện việc cung cấp hàng tới tận tay người tiêu dùng. Các khách hàng chủ 

yếu của Công ty là các cơ quan, trường học, các đơn vị tập thể, cá nhân. 

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

cấp hàng cũng như dịch vụ sau bán hàng để thúc đẩy mọi hoạt động trong công ty. 

Trong xu thế phát triển nền Kinh tế tập trung vào các khu Công nghiệp, mở rộng 

các thành phần kinh tế, tự do kinh doanh buôn bán trong khuôn khổ của Pháp luật 

Việt Nam. Chúng tôi nhận định rằng với một đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi, tận tâm 

và hoạt động theo một khối thống nhất mang tính chất khoa học với khẩu hiệu là 

"Cùng khách hàng đi đến thành công" trong đó công ty là nhà một ngôi nhà chung 

thì sự phát triển lớn mạnh của Công ty Vietstars là tất yếu 

8. Hệ thống kỹ thuật 

a. Phòng triển khai dự án: 

- Tham gia khảo sát thiết kế các hệ thống thông tin, trường học và các hệ thống 

khác cho khách hàng 
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- Trực tiếp triển khai, thi công, lắp đặt các hệ thống thiết bị khi công ty tham gia 

vào các dự án, đề án thiết bị... 

- Hỗ trợ vận hành và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng 

b. Phòng hỗ trợ khách hàng 

- Chịu trách nhiệm giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ 

của Công ty phát sinh trong quá trình giao dịch 

- Tham gia tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng 

c. Phòng bảo hành và dịch vụ bảo trì 

- Trực tiếp bảo hành, sửa chữa thiết bị, thực hiện đúng các cam kết của công ty 

đối với khách hàng 

- Liên hệ với các hãng sản xuất để thay thế vật tư hoặc thiết bị nhằm đảm bảo 

quyền lợi cho khách hàng 

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa thay thế cho khách hàng 

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu 

9. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: 

- Giữ vai trò khai thác các mảng sản phẩm và dịch vụ mới trong lao động sản 

xuất kinh doanh của Công ty 

- Đảm bảo việc nhập hàng hoá thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh, dự án của 

công ty 

- Tiến hàng các thủ tục, làm hợp đồng đặt, nhập hàng và giao nhận hàng với các 

đối tác nước ngoài 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY 
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NĂNG LỰC NHÂN LỰC 

Con người là một trong những yếu tố quyết định thành công của Công ty. Nhận 

thức được điều này, Công ty luôn chú trọng đến vấn đề phát triển về số lượng và trình 

độ của cán bộ công nhân viên. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ nhân viên của công 

ty đã có những bước trưởng thành vượt bậc cả về chất và lượng. Tổng số cán bộ công 

nhân viên trong công ty có 25 người tập trung ở các lĩnh vực: Camera giám sát, Máy 

vi tính. Điện tử - tin học, điện - điện lạnh, dịch vụ..... 

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

25 người và 100% đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy 

nghề chính quy về các chuyên ngành kỹ thuật và kinh tế. Tuổi trung bình của nhân 

viên trong công ty hiện nay là 30, tuy nhiên các cán bộ đều đã có kinh nghiệm về kinh 

doanh, xây dựng dự án cũng như giỏi về kỹ thuật,  thực hiện xây dựng một số dự án 

lớn trong toàn tỉnh...... 

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY  

TT Họ tên Trình độ chuyên môn Vị trí công tác 

1 Nguyễn Đình Phương Cử nhân kinh tế Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc  

2 Nguyễn Thanh Tú Cử nhân điện tử - tin học P.Tổng giám đốc nhân sự 

3 Trần Thị Ánh Nguyệt Cử nhân Kinh tế Giám đốc tài chính 

4 Đồng Hữu Huy Kỹ sư Tin học  Trưởng Phòng Kỹ thuật 

5 Đoàn Văn Vượng Cử nhân Kinh tế Quản lý kho 

6 Vương Đức Phong Cử nhân Kinh tế TP Kinh Dự án Và Bán lẻ 

7 Phạm Thị Nhung Cử nhân Kinh tế TP Kinh Doanh Phân phối 

8 Phạm Thị Xuyên Cử nhân Kinh tế TP Kinh doanh - Thiết bị văn phòng 

9 Nguyễn Văn Hải Chuyên viên Tin học Trưởng Phòng Bảo hành 

10 Đặng Quốc Định Kỹ sư Tin Học Trưởng Phòng Camera Giám sát 

11 Phạm Đức Huy Chuyên viên Tin học Trưởng Phòng Dịch vụ 

12 Nguyễn Thị Chi Cử nhân Kinh tế Kế toán trưởng 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY 
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU DO VIETSTARS.,JSC TƯ VẤN VÀ THI CÔNG 

 
I./ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG VN 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện các hạng mục, Camera, Mạng Lan, Wifi, Tổng đài 

và Máy văn phòng 

 
 

II./ CÔNG TY TNHH TWIN HẢI DƯƠNG VN 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện các hạng mục, Camera, Mạng Lan, Wifi, Tổng đài 

và Máy văn phòng 

 
 



 18 

 

III./ CÔNG TY GE SHENG 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện các hạng mục, Camera, Mạng Lan, Wifi, Tổng đài 

và Máy văn phòng 

 
 

 

IV./ CÔNG TY TNHH TM KIM BẢO 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện các hạng mục, Camera, Mạng Lan, Wifi và Máy 

văn phòng 
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V./ CÔNG TY TÍN BẢO LAN - MASTINA 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện các hạng mục, Camera, Mạng Lan, Wifi và Máy 

văn phòng 

 
 

VI./ CÔNG TY TNHH HIỂN LONG VN 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện  hạng mục  Camera. 
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VII./ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG APT- SERAPHIN HẢI DƯƠNG 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện  hạng mục Camera. 

 
 

 
VIII./ CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM 

 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện  hạng mục Camera. 

 
 

 

 

IX./ CÔNG TY TNHH SAMBOUND VIỆT NAM 
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Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện  hạng mục Camera, Máy tính, Mạng lan và Tổng 

đài 

 
 
IX./ KHU ĐÔ THỊ LUIS CITY HÀ NỘI 

Vietstars là đơn vị Tư vấn và thi công hoàn thiện  hạng mục Camera. 
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HÌNH ẢNH TRỤ SỞ VÀ TRANG PHỤC CỦA VIETSTARS 
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ĐỘI HÌNH TRANG PHỤC KỸ THUẬT 
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