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Trưởng đại diện
VPĐD Miền Trung - Tây Nguyên

1.- Tên đơn vị:
Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI-ITB)
thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI)
2.- Năng lực – kinh nghiệm
Các hoạt động chính:

1. Tổ chức điều hành và thực hiện các dự án do Nhà nước và VCCI giao
2. Cung cấp giải pháp CNTT và dịch vụ CNTT
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3.
4.
5.
6.

Cung cấp giải pháp và dịch vụ về TMĐT và kinh doanh trực tuyến
Tổ chức sự kiện – truyền thông, nghiên cứu – điều tra – khảo sát
Tổ chức đào tạo – tập huấn – tư vấn cho doanh nghiệp, các tổ chức
Tổ chức xúc tiến, kết nối kinh doanh với thị trường nước ngoài

Tổ chức – Nhân sự:

●

Số cán bộ, nhân viên: khoảng 100

●

Trụ sở: tầng 4 – Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

●

Văn phòng đại diện: Đà Nẵng, Tp. HCM, Cần Thơ

●

Liên kết hệ thống của VCCI: VCCI Hà Nội, VCCI Hải Phòng, VCCI Thanh Hóa, VCCI Nghệ An, VCCI Đà Nẵng, VCCI
Khánh Hòa, VCCI Tp. HCM, VCCI Bà Rịa – Vũng Tàu, VCCI Cần Thơ

Đối tượng phục vụ:

●

Cộng đồng doanh nghiệp cả nước, tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa

●

Các hiệp hội ngành hàng trong cả nước

●

Các tổ chức, cơ quan xúc tiến phát triển và bảo vệ quyền lợi doanh nhân, doanh nghiệp

Kinh nghiệm:

●

Tổ chức điều hành các đề án cấp quốc gia phối hợp nhiều Bộ Ban Ngành và các tỉnh thành trong cả nước

●

Xây dựng sàn thương mại điện tử cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố và các hiệp hội ngành hàng

●

Cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho các sàn thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ trực tuyến

●

Cung cấp giải pháp phần mềm kế toán – tài chính ACSOFT, VIETSUN

●

Cung cấp giải pháp phần mềm an ninh an toàn thông tin

●

Cung cấp chứng thư số, chữ ký số

●

Tổ chức sự kiện – truyền thông cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố

●

Tổ chức nghiên cứu – điều tra – khảo sát theo đề án hoặc theo đơn đặt hàng

●

Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn tại các trung tâm của VCCI hoặc theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp

●

●

Tổ chức kết nối kinh doanh (business matching) các đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội
đầu tư
Tổ chức các đoàn đi học tập, nghiên cứu khảo sát thị trường nước ngoài

3.- Thành tích

●

●

●
●

●
●

●

Từ 2005 – 2010: triển khai thành công Đề án 191 “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội
nhập và phát triển” với sự tham gia của trên 50 tỉnh, thành phố.
Từ 2006-2010: triển khai thành công Đề án 222 “Chương trình phổ biến, tuyên truyền và đào tạo về thương mại điện
tử” với sự tham gia của trên 20 tỉnh, thành phố.
Từ 2011 – nay: triển khai Đề án nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp về ứng dụng CNTT, TMĐT, tài chính, ngân hàng.
Triển khai giải pháp tài chính – kế toán – quản trị doanh nghiệp (phần mềm ACSOFT, VIETSUN) cho khoảng 5.000
doanh nghiệp.
Xây dựng và duy trì 20 sàn thương mại điện tử địa phương (B2B và B2C).
Trung bình mỗi năm tổ chức 30 - 50 Hội thảo, Hội nghị, tọa đàm trên địa bàn toàn quốc, phối hợp với các đối tác cả
trong và ngoài nước.
Viện có uy tín cao trong việc tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn về các vấn đề mới, các vấn đề doanh nghiệp cần
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●

trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, tài chính doanh nghiệp, thuế, hải quan, thương mại quốc
tế (Incoterms 2010), kỹ năng lãnh đạo (Leadership), các vấn đề quản lý tối ưu tại doanh nghiệp, quản lý nguồn lực,
các vấn đề về xử lý tranh chấp thương mại, … Trung bình Viện tổ chức khoảng 150 khóa đào tạo ngắn hạn mỗi năm.
Viện đã tổ chức các đoàn tham quan, học tập, kết nối với thị trường nước ngoài tại Mỹ, EU, Nhật Bản, Australia, các
nước ASEAN.

4.- Tầm nhìn 2020+

●

VCCI điện tử

●

Xúc tiến xây dựng hệ thống thông tin kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp phục vụ phát triển và hội nhập quốc tế

●

Xúc tiến xây dựng bộ công cụ và thiết bị di động phục vụ quản trị doanh nghiệp dành cho doanh nhân

●

Xúc tiến xây dựng mạng lưới đào tạo và tư vấn ứng dụng công nghệ cao dành cho doanh nhân, doanh nghiệp

●

Xúc tiến xây dựng mạng lưới kinh doanh điện tử phục vụ hội viên các hiệp hội ngành hàng

●

Xúc tiến kết nối kinh doanh với các thị trường trọng điểm trên thế giới

5.- Đối tác

●

Các bộ, ban, ngành

●

Các tổ chức, trường, viện, doanh nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ

●

Các địa phương (các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước)

Thông tin liên hệ:

ĐT: (+84-4) 35.74.21.87
Fax: (+84-4) 35.74.26.22
Email: contact@itb.com.vn

Địa chỉ:
Tầng 4, Tòa nhà VCCI
Số 9 Đào Duy Anh,
Đống Đa, Hà Nội
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