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“Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong
các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông,

Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến” 
“Building HPT to become the leading technology company in providing solutions and services of ICT,

software development and integrating other advanced technologies”

TẦM NHÌN
VISION



“Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT
và của Việt Nam” 

“HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường 
tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam”

“Mastering and implementing advanced technologies for customers to contribute to the prosperity of customers, HPT and Vietnam”

“HPT is determined to be the modern and civilized organization with strongly evolving capabilities, where talents are freely promoted; and the pride of 
Vietnamese intellectuals”

SỨ MỆNH
MISSION



GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

Integrity - Responsibility

Chính trực - Cam kết

Devotion to customers

Tận tụy với khách hàng

Professional

Chuyên nghiệp

Teamwork

Tinh thần đồng đội

Humanity - Harmony

Nhân bản - Hài hòa



NGUỒN NHÂN LỰC
ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

HPT xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý điều hành tài giỏi, có bản lĩnh

“Cán bộ quản lý điều hành HPT cam kết nỗ lực hết mình thực hiện 

thắng lợi các kế hoạch đề ra, tận tâm với khách hàng, chu đáo với nhân viên, 

chân thành với tổ chức”

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

HPT có đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn 

trong các lĩnh vực sau:

Xây dựng hạ tầng cơ sở CNTT và tích hợp hệ thống

Bảo mật và an toàn thông tin

Tư vấn triển khai và ứng dụng CNTT

Phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ phần mềm

Thực hiện sửa chữa, bảo hành, bảo trì hệ thống CNTT

Tư vấn đào tạo nguồn nhân lực CNTT và các kỹ năng mềm

Kỹ năng quản trị tài chính và kiểm soát chất lượng 



HPT builds up talented and skilled management team

“Our HPT Management team commits to make every e�orts to achieve what planned, to 

care customers as well as HPT members and devote to organization”.

HPT specialist team has many-year experiences in following fields:

Building IT infrastructure and system integration

Information security and safety 

IT application consultancy and deployment

Software development and software services

IT system repairing, warranty and maintenance services

Consultancy for training IT resources and soft skills

Finance management and quality controlling skills

Management Capability and Commitments of Directors

Requirements to HPT Specialist Team

HUMAN RESOURCES



CÔNG TÁC
ĐÀO TẠO

Công ty HPT luôn chú trọng công tác đào tạo 

cho cán bộ nhân viên phù hợp với chiến lược 

phát triển của Công ty.

Cán bộ chuyên gia kỹ thuật của HPT thường xuyên 

nâng cao trình độ, tham gia các chương trình 

huấn luyện quốc tế và đã đạt được nhiều

bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

TRAINING
HPT always focuses on training activities for its 

members in accordance with HPT’s development 

strategy.

HPT specialists regularly enhance their professional 

competences, by attending international training 

courses and have achieved many certi�cates from the 

world leading IT �rms.



Các ứng dụng và  chính sách ATTT  

HẠ TẦNG CNTT

Ứng dụng CNTT

Hệ thống Contact Center phục vụ khách hàng

Quản lý nguồn lực doanh nghiệp ERP

Quản lý nhân sự HPT HRM

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Quản lý tri thức

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định Business Intelligence

Cổng thông tin và không gian làm việc trực tuyến 

Hệ thống truyền thông hợp nhất

Đảm bảo vận hành liên tục

Hạ tầng điện toán đám mây đảm bảo độ sẵn sàng và khả năng mở rộng 

cao nhất

HPT xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý ATTT đạt chuẩn ISO 27001:2013 

và áp dụng toàn công ty

Năng lực quản trị CNTT

Áp dụng khung ITIL trong quản trị CNTT

Kiến trúc hóa CNTT với mô hình TOGAF

Tự động hóa quản lý 100% tải sản CNTT



Applications & Information Security Management Policy

IT INFRASTRUCTURE

IT & Business alignment

Enterprise Contact Center

Oracle Enterprise Resource Management (ERP)

HPT Human Resource Management

Customer Relationship Management

Knowledge Management

Business Intelligence

Enterprise Portal and online workspace

Uni�ed Communication Infrastructure: right person, anytime, anywhere, 

any devices

Business Continuity

Cloud computing: scalable, available, �exible

Information Security Management System certi�ed compliant with ISO 

27001:2013 standard

IT Operational Capacity

Using ITIL framework for IT Service management

TOGAF Enterprise Architecture

Automate IT assets management



HPT áp dụng Chính sách Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các

hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng và cho các quy trình quản lý của Công ty

vì các mục tiêu: 

Chính sách chất lượng

HỆ THỐNG
Quản lý chất lượng

Cam kết của Lãnh đạo về chất lượng dịch vụ và sản phẩm



QUALITY
MANAGEMENT

SYSTEM
Quality policy

HPT applies ISO 9001: 2015 standard to customer services

and company management procedure for objectives: 

Commitments of leaders about products and services quality



Hệ thống Quản lý An toànThông tin của Công ty HPT được chứng nhận phù hợp 

với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013, trong các hoạt động liên quan đến:

Kinh doanh phần mềm và thiết bị CNTT

Cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai các giải pháp và phần mềm CNTT

Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và sửa chữa trang thiết bị và hệ thống CNTT

Phạm vi An toàn thông tin

HỆ THỐNG
Quản lý An toàn thông tin



INFORMATION
SECURITY

MANAGEMENT
SYSTEM

Scope
The Information Security Management System of HPT is certi�ed to 

comply with ISO/IEC 27001:2013 standard, for the scope:

Consultancy services for IT Solutions and Services

Design & Deployment of IT Solutions and Applications

Trading of Software and IT devices and Warranty, maintenance & repair 

for IT products and systems.



LĨNH VỰC
HOẠT ĐỘNG

Phần mềm Số hóa quy trình nghiệp vụ tín dụng – HPT SAALEM | Smart 
Automatic and Analytic Lending Management

Giải pháp Tự động hóa quy trình nghiệp vụ Doanh nghiệp | SAALEM 
Enterprise

Giải pháp chuyển đổi nội dung/định dạng của tài liệu | Gendoc

Giải pháp chống gian lận cho ngân hàng | Fraud Detection solution

Dịch vụ tư vấn triển khai tự động hóa quy trình, giải pháp quản lý nội dung 
doanh nghiệp, quản lý định danh tập trung | Implementation service for 
Business Process Management, Robotic Process Automation, Enterprise 
Content Management, Identity Access Management

Giải pháp giám sát hệ thống CNTT toàn diện - HPT SmartNOC | 
Comprehensive IT system monitoring solution

Giải pháp đảm bảo vận hành liên tục | Business Continuity Management 
solutions

Văn hóa & chiến lược số | Digital strategy & culture01

Tương tác với khách hàng | Customer engagement
Cổng thông tin | Portal

Tự động hóa marketing | Digital Marketing

Quảng bá thương hiệu & xử lý khủng hoảng truyền thông | Social listening

Tự động hóa giao tiếp với khách hàng | Chatbot

Hệ thống camera kết hợp nhận dạng | Computer vision

Giải pháp truy xuất và xác thực nguồn gốc | Smart Track and Check Solution

Giải pháp quản lý trưng bày | Merchandiser solution

Giải pháp quản lý quà khuyến mãi | Gift management solution

Hệ thống khảo sát phân loại khách hàng | Customer Survey solution

Hệ thống quản lý các yêu cầu thanh toán | Payment ticket management system

02

Quy trình và đổi mới | Process & innovation03

Chia sẻ văn hóa và chiến lược số với khách hàng

Sharing digital strategy & culture with customers

Dịch vụ đánh giá, kiểm thử hiệu năng hạ tầng CNTT | Assessment & 
performance testing services

Giải pháp quản lý vận hành kho | Warehouse Management System

Giải pháp quản lý nhà phân phối | Distribution Management System

Dịch vụ phần mềm trên Power platform | Apps on Power platform

Dịch vụ bảo trì | Maintenance service

Dịch vụ CNTT trọn gói | Full-service IT Support

Dịch vụ quản lý hạ tầng CNTT | IT infrastructure managed service

Dịch vụ điện toán đám mây | Cloud service

Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực CNTT | IT outsourcing

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật | Technical support service



SCOPE
OF ACTIVITIES

Công nghệ | Technology

Dữ liệu & phân tích | Data & analytics05

04

Giải pháp phân tích dữ liệu | Data Analytics

Giải pháp và dịch vụ kho dữ liệu và xây dựng báo cáo thông minh | Dashboard & Data 
warehouse solutions & services

Giải pháp hạ tầng và nền tảng CNTT trên nền tảng đám mây | Cloud 
adoption solutions

Giải pháp xây dựng môi trường làm việc kết hợp | Hybrid work solutions

Giải pháp tối ưu qui trình vận hành CNTT | IT Operation Management 
solutions

Giải pháp hạ tầng siêu hội tụ |Hyper Converged Infrastructure solutions

Giải pháp mạng SDWAN + SASE | SDWAN + SASE network solutions

Dịch vụ vận hành CNTT | Managed IT services

Dịch vụ đánh giá và tư vấn kiện toàn bảo mật cho khách hàng sử dụng 
Microsoft 365 | Microsoft 365 assessment and consultancy services

Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng | Cyber Security Monitoring 
solutions

Giải pháp Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) | HPT Security 
Operations Center - HSOC 
Giải pháp Quản lý tập trung sự kiện an toàn thông tin và cảnh báo sớm 
(SIEM) | HPT Security Information and Event Management - HCapollo 
Phần mềm theo dõi thông tin tình báo an ninh mạng | HPT Cyber 
Intelligence - HCINT 
Phần mềm Giám sát máy chủ, tích hợp quản lý tập trung | HSOC Agent 

Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng | Pentesting Platform
Nền tảng Quản lý lỗ hổng bảo mật | HPT BugTrack Platform 
Nền tảng Kiểm thử xâm nhập ứng dụng mobile | HPT Mobile App 
Assessment 
Nền tảng Kiểm thử xâm nhập thông minh | HPT Pentest Platform 

Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập | Cyber attack prevention solutions
Giải pháp Giám sát an toàn thông tin lớp mạng (NSM) | HCri�n (HPT 
Network Security Monitoring) 
Phần mềm săn lùng mối đe dọa tiềm ẩn | HPT Mavex 

Công cụ giám sát, phát hiện tấn công và phản hồi sự cố trên thiết bị đầu 
cuối | HPT GoldenBow (HSOC EDR) 
Phần mềm Điều phối an ninh, tự động hoá quy trình và phản hồi sự cố 
ATTT | HCArtermis (HSOC SOAR) 
Giải pháp tường lửa ứng dụng | HSOC WAF 

Dịch vụ Chủ động đánh giá ATTT | Proactive services
Kiểm thử xâm nhập | Penetration Testing
Dò quét lỗ hổng bảo mật | Vulnerability Assessment
Rà soát mã độc | Malware Hunting
Đào tạo và diễn tập ATTT | Cyber Security Training and Rehearsing
Đánh giá an toàn cấu hình bảo mật | Security Auditing 
Đánh giá an toàn mã nguồn ứng dụng | Source Code Auditing
Tư vấn an toàn kiến trúc ứng dụng | Secure Application Design
Đánh giá tổng thể ATTT | Security Assessment Program

Dịch vụ Uỷ quyền giám sát ATTT | Reactive services
Giám sát ATTT | Managed Security Services (SOC)
Ứng cứu sự cố ATTT | Security Incidents Response
Điều tra mối đe dọa ATTT | Threat Hunting
Cung cấp nguồn thông tin tình báo an ninh mạng | Threat Intelligence
Tư vấn, thiết kế và xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) | 
SOC Consultance Services



PHÂN NHÓM NGÀNH NGHỀ KHÁCH HÀNG
(CRM, ERP, KNACK, MOBIO)

Dịch vụ tài chính

(FSI)

Vận tải/Tiếp vận/Kho vận

(Transportation/ Logistic)

Chính phủ

(Public)

Tiện ích

(Utilities)

Thương mại/Bán lẻ

(Trading/Retails)

Thông tin, truyền thông

(ICT)

Giáo dục/ Đào tạo

(Education/Training)

Sản xuất

(Manufacturing)

Chăm sóc sức khoẻ/ Y tế

(Health Care)

Tập đoàn/ Thương hiệu

(Group/ Brand)

Các tổ chức/doanh nghiệp

khác (Others)

03 0401 02

07 0805 06

11 1209 10
Bất động sản/ Nghỉ dưỡng/ 

Lưu trú/ Ăn uống
(Real Estate/ Property 

Management/ 
Hospitality/F&B)



Cam kết với Khách hàng
Commitments to HPT Customers

Đem đến cho khách hàng những giải pháp khả thi, công nghệ phù hợp, tối ưu và tiên tiến

Đầu tư về công nghệ và nguồn lực phục vụ lâu dài cho khách hàng

Thực hiện đúng và trọn vẹn những cam kết với khách hàng

Giữ gìn bảo mật và an toàn hệ thống cho khách hàng

Chân thành tận tụy với khách hàng

Cùng với khách hàng thành công “Win-Win” !

Provide customers with feasible solutions, optimal and advanced technologies

Invest in technologies and resources for long- term commitments with customers 

Deliver measurable results of what we commit to clients 

Ensure customers’ information and information systems secured

Care customer well

Achieve “win-win” relationship



Biểu đồ tăng trưởng doanh thu qua các năm

The chart of revenue growth for years
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Total owner’s equity: over 100 billion VND

Vốn chủ sở hữu: trên 100 tỷ

HPT is an open joint-stock company with more than 500 shareholders

HPT hiện nay là công ty Cổ phần và là công ty đại chúng với hơn 500 cổ đông

HPT đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM
HPT stocks are traded on UPCoM

HPT �nancial �gures audited by the prestiged auditing company 

Thực hiện kiểm toán hàng năm với công ty kiểm toán uy tín



HỢP TÁC QUỐC TẾ

Đối tác chiến lược của các hãng CNTT hàng đầu Thế giới
Be the strategic partner of the world leading IT companies in

Lĩnh vực tích hợp hệ thống và cung cấp giải pháp, sản phẩm CNTT
Lĩnh vực mạng, viễn thông, an toàn bảo mật
Lĩnh vực phần mềm và dịch vụ phần mềm

System integration; IT solutions and products 
Networking, Telecom and Security
Software production and Software services

Tôn trọng lẫn nhau

Phát triển về khoa học công nghệ, nâng cao tri thức

Cùng có lợi (Win-Win relationship)

Chân thành, thủy chung

Giữ gìn bản sắc văn hóa riêng và tăng cường 

tình hữu nghị giữa các dân tộc

Mutual respect

For technical & scienti�c development 

Win-win relationship

Honesty & Loyalty 

Respect and preserve the national character,

strengthening international friendship



Hội Tin học TP. HCM (HCA)
Ho Chi Minh Computer Association (HCA)

Hiệp hội An toàn
Thông tin Việt Nam (VNISA)

Vietnam Information Security Association  (VNISA) Câu lạc bộ Phát triển và Ứng dụng
Công nghệ số Thủ Đức (TDAC)
Thu Duc Digital Technology Development

and Application Club (TDAC)

Liên minh các công ty gia công
xuất khẩu phần mềm Việt Nam
(VNITO Alliance)
VNITO Alliance

Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và
kiểm định an toàn thông tin
Việt Nam (VSAC)
Vietnam Cyber Security Assessment

and Audit Club (VSAC)

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ
Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)
Vietnam Software & IT Services Association (VINASA)

Câu Lạc Bộ
Doanh Nhân Sài Gòn
Saigon Entrepreneur Club

Thành viên các Hiệp hội:
HPT & Social Associations

HPT trong các hoạt động
cộng đồng Doanh nghiệp và xã hội

HPT in Community & Social Activities



THÀNH TÍCH
và KHEN THƯỞNG

Từ các đối tác CNTT hàng đầu Thế giới

Từ cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức ...
Huân chương Lao động hạng 3 vì thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh & công tác xã hội 
từ thiện 2010 – 2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích trong lĩnh vực CNTT-VT 2005-2009  

Bằng khen của Bộ TT&TT vì thành tích đóng góp cho sự phát triển ngành TT&TT Việt Nam

Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực An toàn, an ninh mạng của Bộ TT&TT

Bằng khen của UBND TP.HCM vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm

Cờ Truyền thống “15 năm xây dựng và phát triển” của UBND TP.HCM 

Giải thưởng CNTT-TT của Sở TT&TT TP. HCM trong nhiều năm liền

Danh hiệu Doanh nghiệp Sài Gòn/TP.HCM tiêu biểu (Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM)

Danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn/TP.HCM tiêu biểu (Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM)

Danh hiệu Sản phẩm/ Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM (Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM) 

Giải thưởng Đơn vị CNTT – TT hàng đầu Việt Nam (Hội Tin học TP.HCM)

Top 5/HCV đơn vị Tích hợp hệ thống (Hội Tin học TP.HCM)

Top 5/HCV đơn vị Phần mềm (Hội Tin học TP.HCM)

Top 10 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam lĩnh vực cung cấp GP/DV Chuyển đổi số, ATTT 
(VINASA)

Danh hiệu Sao Khuê 2018, 2022 (VINASA)

Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu (VNISA)

Danh hiệu Chìa khóa vàng (VNISA)

Nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp tốt nhất

Đối tác cung cấp giải pháp bảo mật tốt nhất

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất



Awarded by the world-leading IT �rms 
Best Solutions and Service Provider 
Best Security Solution Partner
Best Technical Support Service Provider

Awarded by Government Agencies:
3rd Class Labor Medal

Merit certi�cate from Prime Minister

Merit certi�cate from MIC

Merit certi�cate in Information Security from MIC  

Merit certi�cate for continuous achievement

Traditional �ag

ICT Award from HCMC ICT Department

HCMC Outstanding Enterprise (HUBA)

HCMC Outstanding Entrepreneur (HUBA)

HCMC Outstanding Products/ Services (HUBA)

Vietnam leading ICT company (HCA) (HUBA)

Top 5/Gold Medal in System Integration (HCA)

Top 5/Gold Medal in Software (HCA)

Top 10 leading Digital Transformation/ Information Security services provider (VINASA)

Sao Khue 2018, 2022 (VINASA)

Outstanding Information Security services (VINASA)



VĂN HÓA ĐỜI SỐNG
HPT luôn ý thức tham gia các hoạt động cộng đồng để cùng đóng góp 
cho xã hội và xây dựng đất nước 

HPT always have a sense of joining in community activities to contribute to 
the cause of state construction

Tài trợ các chương trình:

“Ngày An toàn thông tin” do VNISA tổ chức

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can và hướng nghiệp các 
sinh viên đạt giải (CLB Doanh nhân Sài Gòn tổ chức)

Tài trợ các chương trình, sự kiện cộng đồng ngành CNTT

Duy trì thực hiện các hoạt động hướng đến cộng đồng: 

Quyên góp cho chương trình hướng về biển Đông, ủng hộ 
ngư dân vùng đảo Hoàng Sa – Trường Sa

Thăm và trao quà cho Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi – nhiễm 
chất độc Dioxin thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp…

Thực hiện chương trình Thắp sáng bản em dành cho đồng 
bào vùng cao miền Bắc nhiều năm liền

Phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tại địa phương tổ chức và 
tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng yêu 
thương” nhiều năm liền

Quyên góp và tổ chức chương trình Chia sẻ yêu thương – 
tặng quà cho bà con và học sinh tại các tỉnh miền Nam 
nhiều năm liền.

Giải thưởng “Con trâu” và giải thưởng “Cá nhân xuất sắc” 
– phần thưởng cao quý dành cho tập thể và cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong năm

Các tuyển tập sách thể hiện các sáng tác của CBNV công ty 
nhân kỷ niệm  thành lập  công ty – Niềm tự hào của người 
HPT

Hotnews – Bản tin nội bộ HPT phát hành hàng quý. Nơi 
thể hiện sáng tác, chia sẻ hoạt động, kinh nghiệm, cảm 
xúc của người HPT

Các chương trình sinh hoạt nội bộ trong năm

Sponsor meaningful programs:

“Information Security Day” organized by 
VNISA

“Luong Van Can young talent competition” 
and mentor students of champion of the 
competition (organized by Saigon 
Entrepreneur Club)

Researches, workshops, events… of IT 
industry

Contribute to community activities: 

Contribute to program for citizen of Hoang 
Sa – Truong Sa coastal area

Visit and give charity gifts to orphanage and 
dioxin infected children in Can Tho, Dong 
Thap…

Organize charity trip to Northern highland 
areas in many years

Coordinate with Red Cross to organize blood 
donation program in many years 

Organize charity trip for pupils/ citizen of 
ethnic minority in Southern provinces 

The “Bu�alo Prize” and “Best Sta�” for  the  
team and individual with best achievement 
during the year

HPT Books -  the pride of HPT people

The HotNews – a quarterly internal journal 
for sharing news, experiences and feelings 
of HPT people.

Internal activities during year



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
hpt vietnam corporation

Văn phòng Tổng công ty
Lô E2a-3 đường D1, khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
ĐT: +(84 28) 38 266 206  •  Fax: +(84 28) 54 108 801

Head O�ce
Lot E2a-3, D1 St., Saigon High Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, HCMC,
Tel: +(84 28) 38 266 206  •  Fax: +(84 28) 54 108 801

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
Số 37 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
ĐT: +(84 28) 38 266 206  •  Fax: +(84 28) 38 266 044

HPT Customer Service Center 
37 Nguyen Truong To St, Ward 12, Dist 4, HCMC,
Tel: +(84 28) 38 266 206  •  Fax: +(84 28) 38 266 044

Văn phòng Chi nhánh Hà Nội
Tầng 11, tòa nhà Việt, số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội 
ĐT: +(84 28) 38 266 206 

Hanoi Branch
11th Floor, Viet Tower, No. 1 Thai Ha St, Trung Liet Ward, Dong Da Dist, Hanoi,
Tel: +(84 28) 38 266 206 

Văn phòng Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 5, số 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: +(84 28) 38 266 206 

Danang Branch
5th Floor, 02 Quang Trung St, Thach Thang Ward, Hai Chau Dist, Danang City,
Tel: +(84 28) 38 266 206 

Văn phòng Đại diện tại Cambodia
3rd �oor # 128J, Russian Federation Blvd (110), Sangkat Toek Laak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Representative O�ce In Cambodia
3rd Floor, # 128J Russian Federation Blvd (110), Sangkat Toek Laak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

website: www.hpt.vn


