CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT

TỔNG QUAN VỀ VIETTEL IDC
Công ty TNHH Viettel-CHT (Tên giao dịch: Viettel IDC) là thành viên thuộc Tập
đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, được thành lập theo Quyết định số 022022000007 QĐBQL Khu CNC Hòa Lạc, ký ngày 11 tháng 04 năm 2008, nhằm cung cấp, khai thác dịch vụ
trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.
- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Viettel-CHT
- Tên tiếng Anh: Viettel-CHT Company Limited
- Tên giao dịch: Viettel IDC
- Địa chỉ ĐKKD: Khu trung tâm, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng
Long, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng,
Thanh Xuân, Hà Nội.
Về Viettel IDC:
Viettel IDC là thành viên của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), được thành lập
vào ngày 06/03/2008 với mục tiêu cung cấp, khai thác dịch vụ trung tâm dữ liệu internet tại
Việt Nam.
Viettel IDC tự hào là nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam.
Với 5 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier 3, 23.000m2 diện tích mặt sàn phòng máy, Viettel
IDC luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả các đơn vị.
Chúng tôi đang nỗ lực hàng ngày, đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng phạm vi, lĩnh vực
kinh doanh để đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng rộng lớn của khách hàng, trên tất cả các
lĩnh vực.
Lịch sử hình thành:
- 3/2008: Viettel IDC thành lập, với sứ mệnh khai thác dịch vụ trung tâm dữ liệu Internet
tại Việt Nam.
- 5/2009: TTDL Pháp Vân & TTDL Hoàng Hoa Thám chính thức đi vào hoạt động. Đây
là 2 TTDL đầu tiên được xây dựng theo tiêu chuẩn Tier 3 tại Việt Nam, mốc son đánh dấu
việc thực hiện mục tiêu cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tốt nhất đến khách hàng của
Viettel IDC.
- 5/2011: TTDL Bình Dương chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong những trung
tâm dữ liệu lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được khai trương với tổng diện tích phòng máy
rộng 10.000m2, có khả năng lưu trữ 40.000 máy chủ.
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- 5/2012: TTDL Hòa Lạc chính thức đi vào hoạt động, cung cấp các điều kiện hạ tầng tốt
nhất tại Hà Nội cũng như khu vực miền Bắc.
- 6/2014: TTDL Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, với mong muốn mang đến cho
khách hàng khu vực miền Trung những dịch vụ tốt nhất trên hạ tầng tốt nhất.
Lĩnh vực kinh doanh:
Công ty Viettel IDC cung cấp các dịch vụ IDC tại Việt Nam, bao gồm (nhưng không
giới hạn):
- Các dịch vụ IDC cơ bản: Các dịch vụ thuê chỗ đặt thiết bị (máy chủ, thiết bị
mạng…), cho thuê thiết bị, thuê băng thông, đường truyền, hệ thống điện, điện toán và các hệ
thống phụ trợ của trung tâm dữ liệu.
- Các dịch vụ trên nền điện toán đám mây: Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu, dịch vụ bảo
mật, mạng phân phối nội dung…
Triết lý kinh doanh:
- Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội: Chúng tôi cam kết tái đầu tư lại cho xã hội,
thông qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, nhân đạo.
- Mỗi khách hàng là một cá nhân riêng biệt: Tôn trọng, lắng nghe, chúng tôi muốn đồng
hành cùng khách hàng, để mang đến sự hài lòng cao nhất.
- Con người là nhân tốt quan trọng nhất: Chúng tôi – Những con người Viettel IDC luôn
sát cánh bên nhau, gắn bó, xây dựng và tạo nên những giá trị mới.
Mục tiêu kinh doanh:
- Hạ tầng số 1 Việt Nam. Trở thành trung tâm dữ liệu quốc gia.
- Trở thành nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu tại Việt
Nam.
Chứng chỉ:
-

ISO 9001 về quản lý chất lượng toàn cầu

-

ISO 27001 về quản lý an toàn thông tin

-

Rated 3 – TIA 942 về TTDL
Liên hệ:

-

Hotline: 18008088

-

Website: www.viettelidc.com.vn
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-

Email: support@viettelidc.com.vn

-

Địa chỉ:
+ Hà Nội: Tầng 16 tòa nhà Hapulico Center building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng,
Thanh Xuân.
+ Đà Nẵng: Tầng 1, số 2 Quang Trung, Bạch Đằng, Hải Châu.
+ TP.Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa nhà Arirang, số 131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú
Nhuận

