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THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Khách hàng!
Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa HT xin gửi tới Quý
Khách hàng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Kính thưa Quý Khách hàng, xuất phát từ vị trí vai trò của công tác
Lưu trữ - Số hóa tài liệu và xu thế phát triển của đất nước, sau một
thời gian hoạt động và phát triển, HT đã không ngừng lớn mạnh
và khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ hoạt động
Lưu trữ - Số hóa tài liệu.
Với nền tảng là đội ngũ cán bộ, kỹ thuật chuyên môn cao, nhiều
năm kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và sự kết hợp chặt chẽ
với các chuyên gia đầu ngành, chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực
với mong muốn cung cấp tới Quý Khách hàng:
- Những sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo uy tín chất lượng.
- Các dịch vụ, giải pháp về hoạt động Lưu trữ - Số hóa tài liệu
chuyên nghiệp, nhanh gọn, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ.
- Chia sẻ, tư vấn các thông tin về Lưu trữ - Số hóa tài liệu.
- Chính sách giá cả hợp lý, phù hợp tiết kiệm nhất cho khách hàng.
Với phương châm “Cốt cách tạo dựng thương hiệu” đề cao nhân
cách của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên, lấy sự tận tâm, tận tình
làm tôn chỉ hành động. HT luôn nhận được sự đánh giá cao về
năng lực và uy tín từ các khách hàng, sự tin tưởng, ủng hộ từ phía
đối tác, sự đoàn kết, thống nhất từ phía các cán bộ nhân viên.
Với tất cả những điều này, chúng tôi tin tưởng rằng Quý Khách
hàng sẽ thực sự hài lòng.
Một lần nữa HT xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý Khách
hàng. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hợp tác của
Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Xin trân trọng cảm ơn!
Tổng Giám đốc
Bùi Quang Huy
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GIỚI THIỆU VỀ HT
Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ
Số hóa HT.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

2009

Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư
Phát triển Công nghệ Lưu trữ, hoạt
động trong lĩnh vực Lưu trữ - Số hóa
tài liệu.

2011

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần
Xây dựng Công nghệ Lưu trữ Ritco,
thành lập Xưởng sản xuất trang thiết
bị lưu trữ.

2012

Chính thức mang tên Công ty Cổ
phần Công nghệ Lưu trữ - Số hóa
tài liệu HT.

2015

Đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc,
với doanh thu tăng gấp 5 lần năm
trước, trở thành một trong những
Công ty Lưu trữ hàng đầu Việt Nam.

2016

Duy trì sự tăng trưởng ổn định với
hàng loạt các dự án lớn trên toàn
quốc và thành lập Văn phòng đại
diện Miền Nam tại TP Hồ Chí Minh.

2017

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, triển
khai thành công các dự án Chỉnh lý Số hóa tài liệu trên toàn quốc.
Đánh dấu sự hợp tác quốc tế, tiến
tới trở thành đối tác chiến lược với
Công ty Lưu trữ Telos - Công ty Lưu
trữ hàng đầu Liên bang Nga

Tên viết tắt: HT JSC
Trụ sở chính: Tầng 2, lô B15/D13, khu đô thị mới
Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
Website: htjsc.com.vn
Điện thoại: 024 6293 3388
Email: htsh.jsc@gmail.com

Văn phòng Miền Nam: Đường 16, Phường An Phú,
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6276 3388
Email: vphcm.htjsc@gmail.com

Nhà máy sản xuất thiết bị lưu trữ: Thôn Quyết Tiến,
xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024 6674 6285
Email: xuong.htjsc@gmail.com
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TRIẾT LÝ KINH DOANH
Slogan

Khẩu hiệu
hành động

CỐT CÁCH TẠO DỰNG
THƯƠNG HIỆU

KHÔNG GÌ
LÀ KHÔNG THỂ

Tố chất
lãnh đạo
TRÍ TUỆ - LINH HOẠT
VƯỢT KHÓ

MỤC TIÊU
Đến năm 2020 xây dựng HT trở thành đơn vị dẫn đầu thị
trường cung cấp các giải pháp về:
- Chỉnh lý tài liệu.
- Số hóa tài liệu.
- Kho lưu trữ chuyên dụng.
- Công nghệ quản lý, bảo quản, khai thác tài liệu lưu trữ.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
HT hướng đến xây dựng môi trường làm việc chuyên
nghiệp, đoàn kết và cởi mở, tạo cơ hội cho tất cả thành
viên được phát triển kỹ năng chuyên môn cũng như hoàn
thiện bản thân. Bên cạnh đó, HT luôn chú trọng đến các
hoạt động đào tạo, xây dựng đời sống vật chất tinh thần
phong phú, lành mạnh cho tất cả thành viên.
Các thành viên HT luôn đoàn kết xây dựng văn hóa doanh
nghiệp mang đậm dấu ấn, bản sắc riêng với tinh thần
chung:

Khát vọng lớn - Cốt cách lớn - Tri thức lớn
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CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ÐỒNG CỐ VẤN

BAN TỔNG GIÁM ÐỐC

VĂN PHÒNG
ÐẠI DIỆN MIỀN NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

BAN TÀI CHÍNH

BAN QUẢN LÝ
CÁC DỰ ÁN

XƯỞNG IN

PHÒNG KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

PHÒNG CÔNG NGHỆ
LƯU TRỮ

XƯỞNG HỘP

PHÒNG HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ

PHÒNG CÔNG NGHỆ
SỐ HÓA

XƯỞNG CƠ KHÍ

PHÒNG ÐẤU THẦU

PHÒNG PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ
THẾ MẠNH LỚN NHẤT CỦA HT CHÍNH LÀ CON NGƯỜI:
Bộ máy lãnh đạo trẻ trung, năng động, đầy lòng nhiệt huyết, giàu sáng tạo, cởi mở và có khát vọng vươn lên.
Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tế và đang ngày một gia tăng về số lượng,
nâng cao về chất lượng chuyên môn.
Đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Lưu trữ - Số hóa tài liệu, giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và
ngoài nước.
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DỊCH VỤ LƯU TRỮ TÀI LIỆU
DỊCH VỤ
CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

HT cung cấp các dịch vụ chỉnh lý tài liệu
bao gồm:
- Chỉnh lý tài liệu hành chính
- Chỉnh lý tài liệu chuyên ngành
- Chỉnh lý tài liệu khoa học kỹ thuật

DỊCH VỤ
BẢO QUẢN TÀI LIỆU
HT cung cấp các dịch vụ bảo quản tài liệu
bao gồm:
- Cho thuê kho lưu trữ chuyên dụng
- Cung cấp trang thiết bị lưu trữ tài liệu
- Vận chuyển, sắp xếp tài liệu
- Khử trùng, khử axit, khử nấm mốc và vệ
sinh tài liệu
- Tu bổ, phục chế tài liệu
- Bồi nền tài liệu
- Bảo hiểm tài liệu
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TƯ VẤN, ỨNG DỤNG
KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ
HT cung cấp các giải pháp tư vấn, ứng
dụng khoa học và chuyển giao công
nghệ lưu trữ bao gồm:
- Phần mềm quản lý lưu trữ
- Đào tạo nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ
- Khảo sát, tra tìm, lập danh mục tài liệu
- Tiêu hủy tài liệu
- Tư vấn các vấn đề khác liên quan trong
hoạt động lưu trữ

DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU
DỊCH VỤ
SỐ HÓA TÀI LIỆU

HT cung cấp các dịch vụ số hóa tài liệu
bao gồm:
- Scan tài liệu
- Nhập liệu, chuyển đổi dữ liệu
- Cung cấp trang thiết bị số hóa tài liệu

PHẦN MỀM

HT cung cấp các phần mềm số hóa tài liệu
bao gồm:
- Phần mềm quản lý hồ sơ người có công
- Phần mềm quản lý hồ sơ hộ tịch
- Phần mềm số hóa và quản lý bảo hiểm
thất nghiệp
- Phần mềm quản lý tài liệu điện tử
- Phần mềm quản lý thư viện điện tử
- Phần mềm dịch vụ công trực tuyến
- Phần mềm một cửa.

GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ
HT cung cấp các giải pháp công nghệ bao gồm:
- Công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR
- Công nghệ nhận dạng đánh dấu OMR
- Công nghệ nhận dạng chữ viết tay ICR
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TRANG THIẾT BỊ LƯU TRỮ TÀI LIỆU

GIÁ DI ĐỘNG ĐIỆN TỬ

GIÁ DI ĐỘNG TAY QUAY

HT sản xuất và phân phối các trang thiết bị lưu trữ tài liệu theo tiêu chuẩn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và
theo nhu cầu của khách hàng
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GIÁ CỐ ĐỊNH

BÌA HỒ SƠ

HỘP FREE ACID

HỘP CARTON

TRANG THIẾT BỊ SỐ HÓA TÀI LIỆU
HT phân phối các trang thiết bị số hóa từ các thương hiệu có uy tín trên thị trường

MÁY SCAN TỰ ĐỘNG

MÁY SCAN KHỔ LỚN

MÁY SCAN PHẲNG

MÁY SCAN ROBOT

MÁY SCAN MOBILE

MÁY SCAN SÁCH

MÁY TÍNH

MÁY CHỦ
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HỢP TÁC QUỐC TẾ
Để cung cấp cho khách hàng những giải pháp đồng bộ, toàn
diện và chất lượng, HT đã thiết lập quan hệ đối tác chiến
lược với Telos, là thành viên của các hiệp hội lưu trữ quốc tế,
thành viên của Cục Lưu trữ Liên bang Nga, công ty lưu trữ
hàng đầu tại Liên bang Nga để chuyển giao và triển khai
những công nghệ tiên tiến nhất cho khách hàng:
- Giải pháp Số hóa tài liệu - Lưu trữ điện tử
- Quản lý và vận hành kho lưu trữ tài liệu giấy
- Quản lý và vận hành kho lưu trữ tài liệu điện tử
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp
Nội dung triển khai: Chỉnh lý tài liệu chuyên môn nghiệp vụ
thi hành án dân sự tại Văn phòng Tổng cục và các cơ quan
Thi hành án dân sự địa phương.
Quy mô: Liên danh với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, chỉnh
lý hơn 4.000 mét tài liệu. Đây là dự án chỉnh lý tài liệu có giá
trị lớn nhất tại Việt Nam và địa điểm trải dài trên toàn quốc
Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ
thống cơ quan Thi hành án dân sự

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung triển khai: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan,
tổ chức của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2018
Quy mô: Đề án chỉnh lý gần 3.000 mét tài liệu của các Sở
ban ngành, UBND các huyện, UBND các xã tỉnh Vĩnh Phúc
Mục tiêu: Giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng, bó
gói của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Nội dung triển khai: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Chi cục
Thuế thành phố Nha Trang thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa
Quy mô: Chỉnh lý gần 2.000 mét tài liệu
Mục tiêu: Hoàn thiện công tác lưu trữ tại các đơn vị trực
thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội
Nội dung triển khai: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu của BHXH TP Hà
Nội và BHXH các quận, huyện
Quy mô: Chỉnh lý gần 3.000 mét tài liệu
Mục tiêu: Hoàn thiện công tác lưu trữ theo quy định của
BHXH Việt Nam
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Quận ủy Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Nội dung triển khai: Xây dựng phần mềm hệ thống kho lưu
trữ và số hóa tài liệu kho lưu trữ quận ủy
Quy mô: Số hóa hơn 500.000 trang tài liệu và nhập dữ liệu
Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác
quản lý, thống kê, khai thác sử dụng tài liệu cho quận Nam
Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm

Huyện ủy Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội
Nội dung triển khai: Số hóa tài liệu lưu trữ cơ quan Huyện ủy
Quy mô: Số hóa hơn 100.000 trang tài liệu và nhập dữ liệu
Mục tiêu: Tăng cường, phát triển ứng dụng Công nghệ
thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 4
Nội dung triển khai: Số hóa tài liệu hồ sơ thuê bao khách
hàng, hồ sơ dịch vụ truyền hình, hồ sơ chứng từ kế toán
Quy mô: Số hóa gần 800.000 trang tài liệu và nhập dữ liệu
Mục tiêu: Lưu trữ hồ sơ khách hàng vào chương trình
quản lý

UBND quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội
Nội dung triển khai: Cải tạo kho lưu trữ và mua sắm trang
thiết bị lưu trữ
Quy mô: 1.000 mét giá di động tay quay
Mục tiêu: Hiện đại hóa công tác lưu trữ phục vụ quản lý
điều hành.
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KHÁCH HÀNG ĐÃ TRIỂN KHAI

KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
- Bộ Công thương

- Sở Tư pháp Hà Nội

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

- Ủy ban dân tộc

- Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

- Đại học Quốc gia Hà Nội

- UBND quận Đống Đa

- Đài truyền hình Việt Nam

- UBND quận Nam Từ Liêm

- Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và PTNT

- UBND quận Thanh Xuân

- Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp

- UBND huyện Hoài Đức

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc

- UBND huyện Thường Tín

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc

- UBND huyện Thạch Thất

- UBND tỉnh Điện Biên

- UBND huyện Diễn Châu

KHỐI CƠ QUAN TỔ CHỨC ĐẢNG
- Tỉnh ủy Lào Cai
- Quận ủy Đống Đa
- Quận ủy Nam Từ Liêm
- Huyện ủy Chương Mỹ
- Huyện ủy Sóc Sơn
- Huyện ủy Thanh Trì
- Huyện ủy Thường Tín
- Huyện ủy Ứng Hòa
- Huyện ủy Kinh Môn
- Huyện ủy Bình Xuyên
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KHỐI TÀI CHÍNH-DOANH NGHIỆP
- Cục tin học và thống kê tài chính - Bộ Tài chính

- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

- Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

- Kho bạc tỉnh Cao Bằng

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

- Kho bạc tỉnh Lào Cai

- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

- Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

- Cục Hải quan TP Hải Phòng

- Công ty Namkwang - Hàn Quốc

- Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

- Công ty Posco E&C - Hàn Quốc

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

- Công ty Vật liệu và Đầu tư Vidiﬁ

KHỐI BẢO HIỂM XÃ HỘI
- BHXH TP Hà Nội
- BHXH TP Hải Phòng
- BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- BHXH tỉnh Bắc Giang
- BHXH tỉnh Bắc Ninh
- BHXH tỉnh Điện Biên
- BHXH tỉnh Thanh Hóa
- BHXH tỉnh Khánh Hòa
- BHXH tỉnh Thái Bình
- BHXH tỉnh Lai Châu

17

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HT

THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA NGÀNH LƯU TRỮ VIỆT NAM

TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NỘI VỤ

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN
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HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU KHỐI VĂN PHÒNG, KHỐI DỰ ÁN

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO, RÈN LUYỆN SỨC KHỎE

HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI, NGHỈ MÁT THƯỜNG NIÊN
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