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Kính chào Quý khách hàng,

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị 
văn phòng, điện tử, viễn thông, Công ty TNHH Dịch Vụ Thắng Lợi (VF&T) tự tin có thể mang 
đến cho quý khách hàng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Cam kết thực hiện chiến lược phát triển bền vững trên nền tảng công nghệ hiện đại và các 
dịch vụ định hướng khách hàng làm trọng tâm, VF&T đã phát triển nhiều giải pháp đáp ứng 
nhu cầu của quý khách hàng như GIẢI PHÁP IN ẤN THÔNG MINH TIẾT KIẸM, GIẢI PHÁP HIỂN 
THỊ KỸ THUẬT SỐ DIGITAL SIGNAGE, GIẢI PHÁP CÁP QUANG BẢO VẸ…

Ấn phẩm Hồ sơ năng lực VF&T sẽ mang đến cho quý khách một cái nhìn toàn diện về sản 
phẩm, giải pháp và dịch vụ của Thắng Lợi. Để đáp ứng tốt các yêu cầu riêng cho từng dự án, 
từng nhu cầu quý khách, đội ngũ nhân viên VF&T luôn sẵn sàng cùng quý khách tạo nên 
những giải pháp riêng biệt tối ưu nhất. 

Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội trở thành đối tác của quý khách hàng để cùng nhau đạt được 
những mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững.

Thông điệp từ Ban Giám Đốc
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THÔNG TIN CHUNG 
 Tên giao dịch trong nước : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THẮNG LỢI
 Ngày thành lập : 16/01/2010 
 Vốn điều lệ : 9,000,000,000 (Chín tỷ đồng Việt nam) 
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4102081968 cấp ngày 16/01/2010 do Phòng

ĐKKD Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/07/2001
(Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 23 tháng 09 năm 2015)

 Mã doanh nghiệp : Số 0309730192 

Trụ sở chính : 41-43 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TPHCM. 

Điện thoại : 08 6261 5006         
Fax : 08 6261 5008 

Chi nhánh 

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số 64 Ngõ 84, Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. 
Điện thoại : 04 3724 7279  
Fax : 04 6273 2715 

Văn phòng đại diện tại Campuchia: 27, St. 221, Sangkat Phsar Depo, Khan Toul 
Kork, P.P, Campuchia 

Điện thoại : +(855) 974915431 
Văn phòng đại diện tại Myanmar: No 32, Level 4, New Yay Tar Shay Street, 
Bahan T/S, Yangon 

Điện thoại : +(95) 942 117 4162 
 Email: info@vft.vn
 Website: www.vft.vn

Tổng quan công ty
Được thành lập vào ngày 16 tháng 01 năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH 
Dịch Vụ Thắng Lợi (VF&T) đã nhanh chóng khẳng định được vị trí cao và tính chuyên nghiệp 
trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng, hệ thống 
năng lượng mặt trời, hệ thống an ninh hiện đại và các ứng dụng mang tính ứng dụng thực 
tiễn, hiệu quả, tiết kiệm. 
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VF&T

VF&T

VF&T

VF&T

Hệ thống phân phối
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Campuchia

Việt Nam
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Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
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Giá trị cốt lõi

Cơ cấu tổ chức

Tầm nhìn
“Tầm nhìn của VF&T là trở thành nguồn dẫn đầu cho khách hàng của mình để đạt những kiến thức, lợi 
thế cạnh tranh, chuyên môn và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống năng lượng mặt trời nhằm 
đạt mục tiêu của khách hàng và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động.”

Lấy khách hàng làm trung tâm: Thành công của VF&T xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu khách 
hàng, chúng tôi cam kết luôn đem lại những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tuyệt hảo với các giá trị 
vượt trội nhất cho khách hàng của mình. 
Năng lực thực hiện vượt trội: Chúng tôi luôn nỗ lực để đạt kết quả xuất sắc trong việc chuyển giao giá 
trị cho khách hàng cũng như chính chúng tôi. Đó là sự phấn đấu nhằm đạt mục tiêu được công nhận 
là một trong những công ty dẫn đầu ngành. 
Khát vọng: Tập thể và từng cá nhân chúng tôi luôn phấn đấu thực hiện “Hôm nay làm tốt hơn hôm 
qua và hướng đến tương lai hoàn thiện”. 
Sẵn sàng thay đổi: Chúng tôi sẵn sàng thay đổi để thích nghi, tận dụng những cơ hội, lợi thế của môi 
trường năng động để phát triển.

•

•

•

•

BAN GIÁM ĐỐC

Bộ phận
Kinh doanh

Kinh doanh Kế toán Trưởng

Kế toán
Tổng hợp

Thuế/ Hóa Đơn

Kế toán
Công nợ

Bộ phận
Nhập hàng

Bộ phận
Marketing

/Design

Marketing Designer

Bộ phận
Tiếp tân/

HCNS

Bộ phận
Kế toán

Bộ phận
Kỹ thuật

Bộ phận
Bảo hành

Bộ phận
Kho

Bộ phận
Giao hàng

8

Kế toán



SẢN PHẨM
DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP
NĂNG LỰC KINH NGHIỆM
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Để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng phát triển và 
tính chuyên môn hóa cao, VF&T đã và đang cung 
cấp đa dạng các sản phẩm từ các thiết bị tin học 
văn phòng đơn giản đến các sản phẩm công nghệ 
cao và ứng dụng chuyên môn. VF&T luôn cam kết 
cung cấp hàng chính hãng từ các nhà sản xuất và 
các hãng nổi tiếng trên thế giới, chất lượng luôn 
được đảm bảo với mức giá phù hợp trong môi 
trường cạnh tranh.

Thiết bị công nghệ thông tin (Laptop, PC, 
Server, Tablet, màn hình, phụ kiện liên quan; Bo 
mạch chủ, CPU, bộ nhớ, các thiết bị lưu trữ, card 
màn hình, case – power, monitor, bàn phím, 
chuột, loa, tai nghe, bộ lưu điện và các thiết bị 
khác, USB 3G, switch, network, router, access 
point, wireless, firewall, cable mạng, wifi): là đối 
tác của các hãng Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, 
Fujitsu, Sony, Apple, Gigabyte, Asus, MSI, Intel, 
Foxconn, Asrock, Compaq, AMD, Kingmax, 
Kingston, Corsair, Gskill, Transcend, Geil, Seagate, 
Western, Hitachi, Toshiba, SSK, ADATA, HP, 
Samsung, Western NAS APC, Emerson, Cyber 
Power, Santak, HP, Linksys, Dlink, Tplink, 
TRENDnet, Apacer, Engenius, Cisco, Buffalo, 
Fortinet, Sophos, Sonic Wall, Juniper, Unifi… 

•

Sản phẩm
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Phần mềm bản quyền (phần mềm diệt virus, 
phần mềm đồ họa, phần mềm Microsoft, phần 
mềm ảo hóa máy chủ): Microsoft, Mcafee, 
Kaspersky, Bitdifender, Symantec, NORTON, ESET, 
Trend Micro, Rockwell, Mdaemon, Linux, VMWARE, 
Autodesk, Alphacam, Adobe Photoshop, Illustrator, 
CoreIDraw,…

•

Thiết bị hội nghị (Thiết bị 
hội nghị truyền hình, loa hội 
nghị, điện thoại hội nghị, bút 
trình chiếu, máy chiếu – màn 
chiếu): Infocus, Panasonic, 
Dell, Sony, Epson, Mitsubishi, 
Hitachi, Optoma, NEC, BenQ, 
Viewsonic,  Canon, SHARP…

•
Thiết bị viễn thông (Điện thoại di 
động, máy bộ đàm, điện đàm, tổng 
đài điện thoại, điện thoại bàn, phụ 
kiện điện thoại): Samsung, LG, Apple, 
Nokia, Sony, Motorola, Kenwood, 
Alcatel, Panasonic, Iradio…

•

Thiết bị kiểm soát an ninh  (Camera quan sát, 
đầu ghi hình, thiết bị ra vào, thiết bị khóa, máy báo 
trộm, phụ kiện báo động): Hanse, LG, Sony, 
Panasonic, Hikvision, Vivotek, Samsung, AVTECH, 
Vantech, GoldEye, Soya, BOSCH, Questek, Analog, 
Paradox, Suprema, ZKTeco, ZKAccess, FFT…

•

Thiết bị văn phòng (máy in, máy scan, máy 
fax, thiết bị trình chiếu, mực in – giấy in, thẻ từ, 
máy chấm công, máy quét mã vạch, máy in bill – 
mã vạch, máy tính tiền, máy đếm tiền, máy hủy 
giấy, máy ép nhựa – đóng sách): Oki, Epson, 
Canon, HP, Brother, Lexmark, Xerox, Olivetti, Fuji 
Ricoh, Toshiba, Zebra , Datamax, Printronix, Star, 
TOPCASH, Motorola Symbol, Datalogic , Honey 
well, Zebek, Denso, CipherClab, Flytech, Casio, 
ATO…

•
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Dịch vụ

Hiểu được mong muốn của khách hàng, VF&T không ngừng phát triển và hoàn thiện các 
dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cùng đội ngũ chuyên 
viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, chúng 
tôi tự tin mang đến cho quý khách những dịch vụ tối ưu nhất.

Thi công, cài đặt, cho thuê: Mọi giao dịch với VF&T, khách hàng 
luôn được tư vấn giải pháp tối ưu nhất để mang lại hiệu quả hoạt động 
và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi luôn có sẵn đội ngũ chuyên viên, kỹ 
thuật hỗ trợ vận chuyển, thi công và cài đặt nhanh chóng, hiệu quả khi 
quý khách có nhu cầu. 

•

Sữa chữa, bảo hành: Tất cả các sản phẩm chính hãng do VF&T 
phân phối đều có chế độ bảo hành theo từng chuẩn loại sản phẩm của 
từng hãng sản xuất. Ngoài ra, VF&T còn là địa chỉ tin cậy đối với khách 
hàng có nhu cầu bảo hành, bảo trì, sữa chữa cho các loại máy tính để 
bàn, máy tính xách tay, máy in, UPS và các thiết bị ngoại vi,… Với các 
loại hình dịch vụ bảo hành và bảo trì tận nơi, bảy ngày trong tuần, 
chúng tôi bảo đảm tối ưu hóa năng lực các máy móc, thiết bị của quý 
khách hàng.

•

Dịch vụ



Giải pháp

Giải pháp hội nghị trực tuyến•

Giải pháp Voice Cloud•

Giải pháp Digital Signage•

Giải pháp hệ thống giám sát an ninh•

Giải pháp in ấn tiết kiệm•

Giải pháp điện năng lượng mặt trời•

Giải pháp bảo vệ an ninh bằng cáp quang•
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Năng lực và kinh nghiệm
Một tổ chức phát triển bền vững luôn cần có một đội ngũ nhân lực tốt về chất và lượng. Chính vì quan 
niệm đó mà đội ngũ nhân lực của VF&T luôn được chọn lọc kỹ càng trước khi trải qua các quá trình đào 
tạo. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những kiến thức sản phẩm mới nhất, không ngừng nâng cao 
trình độ chuyên môn kỹ thuật của nhân viên và luôn chú trọng tác phong giao tiếp với khách hàng. 
Chúng tôi xem khả năng làm hài lòng khách hàng là thước đo sự thành công của chính mình. 

TT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Doanh thu thuần
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về ban hàng
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận trước thuế

90,426,159,459
87,273,170,139

3,152,989,320
4,226,089

87,582,372
1,681,661,289
1,096,239,985

291,731,763

192,209,382
175,819

483,765,326

99,314,994,116
94,708,457,572

4,606,536,544
2,468,931

190,354,632
4,715,362,831

296,711,988

571,579,729
83,709,928

191,157,813

103,801,440,956
98,094,664,456

5,706,776,500
9,224,532

85,060,129
4,645,185,349
1,507,099,522

521,343,968

594,757,365

73,413,397

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (ĐÃ KIỂM TOÁN)
VF&T là Công ty TNHH có ba thành viên trở lên với vốn điều lệ 9,000,000,000 vnđ (Chín tỷ đồng Việt 
Nam).
Đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp lớn của Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, các Công ty tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị hội nghị, giáo dục, 
chính phủ,… Đồng thời qua nhiều năm hoạt động kinh doanh hiệu quả và hoạt động tài chính minh 
bạch, VF&T đã trở thành khách hàng xếp hạng A+ của Ngân hàng TMCP Quân đội với nhiều ưu đãi 
trong việc hỗ trợ vốn kinh doanh cho Công ty. Sự hỗ trợ tối đa của Ngân hàng giúp cho VF&T luôn có 
nguồn lực tài chính dồi dào, có khả năng triển khai thực hiện được nhiều dự án có giá trị lớn trong 
cùng một thời điểm. 

Tóm tắt các số liệu về tài chính của ISTT trong 03 năm tài chính gần đây: 
(Đơn vị tính: VNĐ)

NGUỒN NHÂN LỰC
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CHỨNG NHẬN
Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong kinh doanh, VF&T đã nhận được sự tin 
tưởng từ các khách hàng và liên tiếp đạt nhiều chứng nhận, giải thưởng.
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KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC



HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU

Các chuyên viên kỹ thuật của VF&T ngày càng có nhiều kinh nghiệm thông qua việc triển khai nhiều 
dự án của nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi có thể đảm bảo về uy tín của mình trong 
các dự án tiêu biểu được liệt kê dưới đây:

20

0803-2016/HĐMB/T
L - THIENAN
20160513/HDMB/TL
-SONGNAM/OEM
20160720/HDCC/TL- 
KHU 1-TBGN

20160303/HDCC/TL- 
CAMBOPAY
20160510/HDCC/TL 
- FPT CAM
250216-HDKT/TL- 
CNS
2203202016LVSGVA
-TL/TBVP 

20122016/TL

250216/MOTEK-TL/
2015
250216/MOTEK-TL/
2015  
240915/HĐMB/TL - 
HB 
2810/THANGLOI-SYT
ECJ/2015 
011810-14/THANGL
OI/HĐMB-TL-XD 
2014-15/THANGLOI/
HĐMB-TL.HCM 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Phần cứng công trình 
Trạm thu phí 
Phần mềm 
Microsoft
Máy tính, máy in, máy 
tính tiền, điện thoại, 
máy ghi âm, camera, 
máy in barcode 
Server, swicth Cisco, 
hệ thống mạng
Server, UPS, swicth 
Cisco, hệ thống mạng  
Phần mềm Microsoft

Máy tính, máy in, máy 
tính tiền, điện thoại, 
máy ghi âm, camera, 
máy in barcode 
Máy tính, linh kiện 

Server, máy trạm 

Server, máy tính, 
phần mềm OLP
Server, máy in, máy 
tính
Server, UPS

Hệ thống mạng và 
lưới điện
Phần mềm OLP, phần 
mềm diệt Virus 

261,810,700

152,300,000

758,030,900

3,130,267,500

3,815,682,750

459,570,000

676,315,640

1.595.754.000

1,234,069,000

1,147,069,000

176,212,616

330,666,400

769,538,776

379,244,000

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
CÔNG NGHẸ THIÊN ÂN
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 
SÓNG NAM 
CÔNG TY TRUNG TÂM
THƯƠNG MẠI LOTTE VIẸT
NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG

CAMBOPAY (Cambodia)

FPT INFORMATION SYSTEM 
(CAMBODIA) PTE. LTD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ CNS
CÔNG TY TRUNG TÂM THƯƠNG 
MẠI LOTTE VIẸT NAM - CHI 
NHÁNH GÒ VẤP

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MOTEK VIẸT 
NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN MOTEK VIẸT 
NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 
JESCO HÒA BÌNH
CÔNG TY TNHH SKY 
TECHNOLOGY
CÔNG TY TNHH CONNECT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN 
VÀ VẬN TẢI INDO TRẦN 

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2014

2014

STT Số hợp đồng Nội dung Giá trị 
hợp đồng 

Năm 
thực hiện Khách hàng đối tác
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CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

LOTTE Mart Biên Hòa

LOTTE Mart  Đà Nẵng
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LOTTE Mart  Phan Thiết

Công trình văn phòng cao tốc Trung Lương
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Công trình năng lượng điện mặt trời - Tòa nhà Yên Thế Tp.HCM
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Cung cấp giải pháp CNTT - Lotte Mart
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Thi công hệ thống mạng Cát Lái
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Lắp đặt hệ thống mạng - Khách sạn Sokha Campuchia



VF&T

VF&T

VF&T

VF&T

Văn phòng Hà Nội
64/84 Phố Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
ĐT : +(84 4) 3724 7279  +(84 4) 3724 7280
Fax: +(84 4) 6273 2715

Văn phòng Campuchia
27, St. 221, Sangkat Phsar Depo, Khan Toul Kork, P.P, Campuchia
Đt: +(855) 974 93 9999

Văn phòng Myanmar
605B San Yeik Nyein 6 Street, Kamaryut Township, Yangon, Myanmar
Đt: +(95) 977 826 1985

Văn phòng Tp.HCM
41 – 43 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TPHCM, Việt Nam
ĐT : +(84 8) 6261 5006   +(84 8) 6261 5007
Fax: +(84 8) 6261 5008




