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Địa chỉ: Ô 10 Tầng 12A – Tòa nhà VCN Tower,

số 02 đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN,

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang,

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3704199

Email: info@sweetsoft.net

Website: www.sweetsoft.vn

https://www.youtube.com/watch?v=9GptAl07dA4
https://www.youtube.com/watch?v=9GptAl07dA4
https://www.youtube.com/watch?v=BE5ZVB5l_Kc
https://www.youtube.com/watch?v=BE5ZVB5l_Kc
https://www.youtube.com/watch?v=SJcIvGxghC0
https://www.youtube.com/watch?v=SJcIvGxghC0


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LẬP TRÌNH PHẦN MỀM

▪ Lập trình, phát triển phần mềm

▪ Ứng dụng trực tuyến, thiết kế web và phát triển thương mại

điện tử.

▪ Ứng dụng trên thiết bị di động (Android & iOS)

TƯ VẤN & DỊCH VỤ CNTT

▪ Tư vấn giải pháp công nghệ

▪ Lập kế hoạch phát triển CNTT cho doanh nghiệp.

▪ Quản trị & bảo trì hệ thống CNTT.

▪ Đăng ký tên miền và cho thuê máy chủ.



GIỚI THIỆU

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM

▪ Phát triển ứng dụng phần mềm trên Microsoft .NET framework, tập trung vào

phần mềm nền web.

▪ Hệ thống phần mềm dựa trên nền tảng Điện toán đám mây và kiến trúc hướng

dịch vụ (SOA).

▪ Website thương mại điện tử và cao cấp với chất lượng quốc tế.

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

▪ Các cơ quan, dự án nhà nước.

▪ Các doanh nghiệp có nhu cầu tin học hóa, chuyển đổi số.

▪ Gia công phần mềm cho các khách hàng  tại Đức, Ý, Úc, Singapore.

▪ Phần mềm ERP đang hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Philippines.



CHỨNG CHỈ VÀ KINH NGHIỆM

CHỨNG CHỈ

KINH NGHIỆM

▪ Xử lý dữ liệu lớn

▪ Kinh nghiệm với nền tảng Microsoft .NET, PHP

▪ Các kỹ thuật web hiện đại: HTML5 and jQuery.

▪ Các nền tảng dựa trên công nghệ BlockChain.



KỸ THUẬT VÀ KỸ NĂNG

SỞ TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

Ngôn ngữ lập trình
• C#, PHP, Node.JS, Solidity
• HTML / css / javascript, jquery
• vue / react (ReactJS, ReactNative)
• UML.

Cơ sở dữ liệu
• Oracle
• MS SQL Server
• MySQL
• PostgreSQL
• redist

Hệ điều hành
• Windows (all versions)
• Sun Solaris, Linux
• MacOS, iOS
• Android

Kỹ năng thiết kế
• Figma
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Corel Draw

Các kỹ thuật và nền tảng Blockchain:
• Binance Smart Chain
• Polygon
• Ethereum
• Solana
• Web3
• Smart contract deployment
• NFT/DOT marketplace (crypto e-commerce)
• Coin launching
• Tokenomics
Các kỹ thuật AI:
• machine learning / algorithms
• image/video recognition
Các nền tảng hạ tầng, môi trường triển khai

• Web server: Microsoft IIS, Apache, Nginx
• AWS, Azure, other cloud services

• Network, server administration
Các kiến trúc / công nghệ khác:
• virtual server
• docker
• git
• microservices
• event-driven



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Ban Giám Đốc

1 Founder & CEO

1 Co-Founder

Phòng kỹ thuật

2 Designers

10+ Programmers

4 Testers

Phòng kinh
doanh

2 Market Developers

Phòng kế toán

1 Chief accountant

1 Account Manager

Ban cố vấn

3 PhD study in U.S,

2 Mater’s degree

Quản lý dự án

2 Project Managers



VĂN HÓA DOANH NGHIỆP



TẠI SAO CHỌN SWEETSOFT?

• Đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp và năng động với kiến thức 

vững trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

• Tư duy mở và tích cực.

• Luôn cập nhập công nghệ.

• Vì chất lượng thật “ngọt ngào” cho sản phẩm và dịch vụ.

• Chất lượng sản phẩm và dịch vụ CNTT cao với chi phí hợp lý.

• Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, luôn xây dựng mối quan hệ 

thân thiết với khách hàng.

• Chất lượng của sản phẩm và niềm tin của khách hàng là mục tiêu 

hàng đầu để SweetSoft phát triển.



MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



Ông Nguyễn Tri Huy – CEO
Email: huy@sweetsoft.net
Skype: huynguyentri
Facebook: https://fb.com/nguyentrihuy
Phone/WhatsApp/Viber/Zalo: 090 3 500 600




