


0101
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

HPT duy trì thương hiệu doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam với sự 
ghi nhận từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội ngành nghề:

Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM do Sở TTTT TP.HCM
tổ chức (Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia
tăng tiêu biểu với Dịch vụ CNTT cho khách hàng)

Bằng khen Dịch vụ TP.HCM tiêu biểu do HH Doanh
nghiệp TP.HCM tổ chức (DV Tích hợp hệ thống)



0101
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

HPT duy trì thương hiệu doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam với sự 
ghi nhận từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội ngành nghề:

Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu VN do
VINASA tổ chức (nhóm doanh nghiệp cung cấp
Phần mềm, giải pháp và dịch vụ CNTT)

03 Giải thưởng Top 5 & HCV ICT do HCA tổ chức
(Top Đơn vị Công nghệ Thông tin viễn thông 2017,
Top Đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống
CNTT 2017, Top Đơn vị phần mềm 2017)



0202
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

HPT đạt các kết quả nổi bật trong hợp tác với các hãng CNTT hàng đầu
thế giới:

Giải thưởng Country Partner 
of The Year 2017 do Microsoft 
toàn cầu trao tặng cho đối tác
đóng góp xuất sắc nhất tại
từng quốc gia



0202
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

HPT đạt các kết quả nổi bật trong hợp tác với các hãng CNTT hàng đầu
thế giới:

Cúp Top Solution Partner 2016 do HPE Việt Nam
trao tặng

Cúp Đối tác Tích hợp hệ thống cung cấp GP Bảo mật 
xuất sắc nhất 2017 (Top Performance Security solutions
System Integrator) do IBM Việt Nam trao tặng



0303
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

HPT được Bộ TTTT (Bộ trưởng) cấp giấy phép chính thức về kinh
doanh lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng vào ngày 09/10/2017.



0404
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Triển khai thành công các dự án lớn, tiêu biểu cho năng lực thế mạnh 
của HPT:

Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft 
cho Ngân hàng BIDV, tập đoàn VNPT

Triển khai trục tích hợp ESB-SOA và hệ thống hỗ trợ số 
hóa, tích hợp quy trình BPM cho Ngân hàng OCB



0404
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Triển khai thành công các dự án lớn, tiêu biểu cho năng lực thế mạnh 
của HPT:

Triển khai hạ tầng mạng, bảo mật và hạ tầng trung tâm
dữ liệu (Datacenter) cho Công ty Cổ phần Chứng
khoán Đệ Nhất (FSC)

Triển khai giải pháp đo lường cam kết chất lượng dịch
vụ giai đoạn 2017-2018 cho Ngân hàng Vietcombank



0404
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Triển khai thành công các dự án lớn, tiêu biểu cho năng lực thế mạnh 
của HPT:

Triển khai hệ thống giám sát hạ 
tầng CNTT và mở rộng hệ thống 
ANTT cho Tổng công ty Điện lực 
HCM (EVN HCM)

Triển khai hệ thống Quản lý định danh 
và truy cập tập trung; hệ thống cổng 
kết nối dữ liệu IDG; cung cấp dịch vụ 
bảo mật cho Ngân hàng Vietinbank



0505
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Chương trình “Sáng tạo” HPT lần đầu tiên được tổ chức với 05 đề tài
được vào chung khảo. Đây là bước khởi đầu cho việc phát huy năng
lực sáng tạo của CBNV HPT, tạo ra giá trị riêng, ứng dụng thực tiễn và
lâu dài cho công ty.



0606
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Các kỹ sư bảo mật 
thuộc P.GP ATTT 
HCM (HSI) đạt 
thành tích Top 8 
trong bảng danh 
sách Onsite Team 
(với khoảng 40 
đội) và Top 9 cho 
toàn bảng xếp 
hạng (hơn 180 
đội) trong cuộc thi 
An toàn thông tin 
HITB GSEC 2017 
tại Singapore.



0707
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

HPT tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Chi nhánh HPT 
Hà Nội và khai trương Văn phòng mới của Chi nhánh HPT Hà Nội



0808
09 SỰ KIỆN09 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Chủ tịch và Phó 
Chủ tịch HPT 
nhiều năm liền 
đồng hành cùng 
Cuộc thi Giải 
thưởng Tài năng
Lương Văn Can 
với vai trò Ban 
giám khảo, Ban 
hướng dẫn, nhằm 
truyền đạt kinh 
nghiệm kinh doanh 
và triết lý kinh
doanh chính trực
cho thế hệ trẻ.



0808
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Duy trì tốt các hoạt động phong trào về thể thao, các cuộc thi nội bộ (Duyên dáng HPT, báo tường, chợ
phiên, ….), thưởng chuyến đi nước ngoài cho các CBNV xuất sắc năm 2016
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08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Duy trì tốt các hoạt động phong trào về thể thao, các cuộc thi nội bộ (Duyên dáng HPT, báo tường, chợ
phiên, ….), thưởng chuyến đi nước ngoài cho các CBNV xuất sắc năm 2016
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08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Duy trì tốt các hoạt động phong trào về thể thao, các cuộc thi nội bộ (Duyên dáng HPT, báo tường, chợ
phiên, ….), thưởng chuyến đi nước ngoài cho các CBNV xuất sắc năm 2016



0808
09 SỰ KIỆN09 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Duy trì tốt các hoạt động phong trào về thể thao, các cuộc thi nội bộ (Duyên dáng HPT, báo tường, chợ
phiên, ….), thưởng chuyến đi nước ngoài cho các CBNV xuất sắc năm 2016



0808
09 SỰ KIỆN09 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Tổ chức chương trình
hiến máu nhân đạo mang
tên Giọt hồng yêu
thương tại TP.HCM, 
được Chủ tịch UBND
Quận 7 ký tặng Giấy
khen ghi nhận thành tích 
xuất sắc trong công tác 
hiến máu nhân đạo.



0808
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Quyên góp cho 
đồng bào nghèo 
tại Phú Yên bị 
ảnh hưởng của 
cơn bão Damrey 
để khắc phục hậu 
quả của cơn bão



0808
08 SỰ KIỆN08 SỰ KIỆN

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát
triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đóng góp cho cộng đồng như:

Tổ chức chương trình 
Giáng Sinh ấm áp cho 
các em học sinh dân 
tộc K’Ho tại trường 
Tiểu học Sơn Điền, xã
Sơn Điền, huyện Di
Linh, tỉnh Lâm Đồng:
hơn 300 phần quà, 40 
phần học bổng, hơn 
100 phần cặp-vở mới
cho các em khó khăn




