THÔNG CÁO BÁO CHÍ
LỄ CÔNG BỐ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC SAVIS – MOBIFONE VÀ RA MẮT HỆ
THỐNG SẢN PHẨM – GIẢI PHÁP CHO CHÍNH PHỦ SỐ, DOANH NGHIỆP SỐ
Vào 18:00 ngày 16/5/2019, tại tại phòng Ballroom Triều Dương - Khách Sạn Petro Thái Bình tỉnh Thái Bình đã diễn ra Lễ Hợp tác chiến lược SAVIS – Mobifone và ra mắt Hệ thống Sản phẩm
– Giải pháp cho Chính phủ số, Doanh nghiệp số.
Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS và Tổng Công ty Viễn
thông Mobifone có sự tham gia, chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn
Thành Hưng, cùng hơn 200 đại biểu là cán bộ cấp cao của các cơ quan, ban, ngành thuộc Chính
phủ, các Bộ, các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các doanh nghiệp về công nghệ
thông tin cùng các chuyên gia hàng đầu về công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Đây là lễ ký
kết có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển trong việc đẩy mạnh hợp tác giữa SAVIS và
Mobifone.
Nội dung của bản ghi nhớ hợp tác lần này đề cập đến việc hợp tác phát triển kinh doanh giữa
SAVIS và Mobifone. Hai bên sẽ cùng phối hợp, phát triển và mở rộng mạng lưới khách hàng cho
các sản phẩm – giải pháp công nghệ chuyển đổi số do SAVIS và Mobifone phát triển, phục vụ
khối Chính phủ và Doanh nghiệp. SAVIS và Mobifone kỳ vọng Lễ công bố sẽ giúp hai bên mở
rộng quan hệ hợp tác và nâng cao vị thế của mình tại thị trường Việt Nam và khu vực. Đại diện
SAVIS, ông Hoàng Nguyên Vân – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ SAVIS đã phát
biểu về định hướng, mục tiêu, ý nghĩa của biên bản hợp tác và thay mặt SAVIS gửi lời cảm ơn tới
đối tác chiến lược Mobifone. Ông Hoàng Nguyên Vân nhấn mạnh: “Mobifone là một trong những
công ty lớn hàng đầu Việt Nam, SAVIS có kinh nghiệm 15 năm kinh nghiệm trong việc phát triển
các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt
Nam và quốc tế. Sự hợp tác giữa hai bên chắc chắn sẽ đem lại những bước tiến vượt bậc cho sự
phát triển của cả hai công ty cũng như góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong Chính
phủ và doanh nghiệp”.
Cùng với Lễ công bố hợp tác chiến lược SAVIS – Mobifone là lễ ra mắt Hệ thống Sản phẩm –
Giải pháp cho Chính phủ số, Doanh nghiệp số. Hệ thống Sản phẩm – Giải pháp này đều được

chúng tôi xây dựng trên nền tảng công nghệ cloud platform tiên tiến, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn
khắt khe của Việt Nam cũng như thế giới. Tại sự kiện, các Sản phẩm – Giải pháp được công bố,
giới thiệu bao gồm:
- Phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công
- Giải pháp lưu trữ số hóa điện tử tập trung trên nền tảng BigData
- Giải pháp nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liếu số
- Nền tảng Bảo mật điện tử/Ký số tập trung SigningHub, Remote Signing, Mobile Signing
- Giải pháp Tự động hóa Quy trình & Quản lý tài liệu số
- Giải pháp ký số điện tử LTANS cho tài liệu, hồ sơ chứng từ điện tử lâu dài
- Hệ thống Hóa đơn điện tử Go Invoice
- Nền tảng ký số bảo mật Signing Hub
- Giải pháp tự động hóa quy trình và Quản lý tài liệu số
- Dịch vụ ký số điện tử TrustCA
- Hệ thống quản lý và lập kế hoạch sản xuất tài nguyên truyền hình số
Ngày 18/01/2019, SAVIS đã chính thức trở thành Nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số
công cộng thứ 10 tại Việt Nam với thương hiệu TrustCA. TrustCA là dịch vụ Chứng thực chữ ký
số công cộng đầu tiên được cấp phép theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số áp dụng các tiêu chuẩn bảo
mật tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay, do SAVIS trực tiếp xây dựng và triển khai.
Hệ thống sản phẩm – giải pháp trên đều là những giải pháp được SAVIS và Mobifone triển khai
thành công tại các cơ quan, tổ chức khối Chính phủ, Tài chính - Ngân hàng, Giáo dục, Y tế,
Truyền hình… cũng như các doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Với hệ sinh thái giải pháp Chuyển
đổi số hai doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông và công nghệ thông tin, bài toán chuyển đổi số
trong các cơ quan/tổ chức thuộc Chính phủ và Doanh nghiệp sẽ được giải quyết một cách hiệu
quả và nhanh chóng nhất.
Về SAVIS: Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS là một trong những công ty công nghệ hàng đầu
trong khu vực, với 15 năm kinh nghiệm và phát triển, chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp và
dịch vụ công nghệ thông tin cho các khách hàng khối Chính phủ, Tài chính – Ngân hàng, Truyền
hình – Viễn thông, Y tế, Giáo dục… Đặc biệt, SAVIS là đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực dịch vụ

số, lưu trữ số - lưu trữ điện tử, cung cấp các giải pháp, sản phẩm về bảo mật, an toàn thông tin, xác
thực điện tử; những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ mới, đã và đang ứng dụng, triển
khai cho nhiều khách hàng như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big
data), Điện toán đám mây (Cloud).
Về Mobifone: Tổng Công ty Viễn thông Mobifone là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực viễn thông
và công nghệ thông tin tại Việt Nam, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh doanh trong
các lĩnh vực: dịch vụ viễn thông truyền thống, VAS, Data, Internet & truyền hình IPTV/cable TV,
sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ công nghệ thông tin, bán lẻ, phân phối và đầu tư nước
ngoài. Tại Việt Nam, MobiFone là một trong ba mạng di động lớn nhất với hơn 30% thị phần.
Chúng tôi cũng là nhà cung cấp mạng thông tin di động đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được
bình chọn là thương hiệu được khách hàng yêu thích trong 6 năm liền.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms. Vũ Ngọc Lý – Bộ phận Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
SĐT: 0365962183
Email: ly.vungoc@savis.vn

