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Kính gửi Quý Khách hàng & Đối tác.
Với kinh nghiệm hơn 20 năm Quản lý trong lĩnh CNTT, Quản trị doanh nghiệp ở các 
môi trường đa quốc gia, cũng như tham gia vào các Công ty khởi nghiệp Công nghệ. 
Tôi có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: Đào tạo & Tư vấn Chuyển đổi số, Xây dựng 
Chiến lược và Quản trị vận hành, Xây dựng các giải pháp Công nghệ ERP, 
E-Commerce, Smart loyalty (referral, discount, ..), Logistic, Cloud, Blockchain, AI…, 
Năm 2018 Tôi thành lập Công ty Digitech Solutions với mong muốn kết hợp giữa năng 
lực Công nghệ và Kinh nghiệm Kinh doanh của chúng tôi để giúp cho Khách hàng 
trong các lĩnh vực:

1. Gia công phần mềm
2. Các giải pháp Chuyển đổi số và Tư vấn Chuyển đổi số
3. Các giải pháp ứng dụng Công nghệ tiên tiến AI, Blockchain

Chúng tôi luôn coi nhân viên là tài sản quý giá và tập trung đào tạo phát triển nhân 
viên dựa trên Kiến Thức, Kỹ Năng, Thái Độ. Luôn tiến lên phía trước, Chúng tôi luôn 
học hỏi, cải tiến, để mang giá trị đến cho Khách hàng và đối tác. Chúng tôi cam kết sẽ 
thực hiện dự án & dịch vụ một cách tốt nhất, đúng tiến độ và chi phí hiệu quả.

  Trân trọng!   CEO, Hoàng Văn Tam  

 LỜI CHÀO TỪ FOUNDER & CEO

Đôi nét về Ông Hoàng Văn Tam:
Vững cả lĩnh vực Công nghệ & Business, điều hành quản lý, ngoại ngữ là 
một trong các thế mạnh của ông. Ông đang tham gia vào các tổ chức 
Chuyển đổi số như DX Center, 

1. Tốt nghiệp Điện tử Viễn Thông ĐH Bách Khoa TpHCM
2. Tốt nghiệp ĐH Công nghệ thông tin TpHCM
3. Tốt nghiệp MBA, ĐH Shute (Đài Loan)

 Kinh nghiệm làm việc:
1. Founder & CEO Digitech Solutions.
2. Founder VietNam AI Hub (vnaihub.com)
3. CEO Travala Việt Nam & CTO Travala.com 

(UK)
4. COO Công ty Defi Technology
5. Phó tổng Giám Đốc GC Food
6. Country IT Manager tập đoàn Groupe Seb
7. CIO Công ty Chứng Khoán Đông Dương

8. Project lead, Project lead các dự án 
outsource các Công ty TMA, ISB Việt Nam



Digitech Solutions là công ty Phần Mềm và Dịch Vụ hướng 
đến các giải pháp Chuyển đổi số cho các Doanh nghiệp 
theo xu hướng 4.0. Công ty hoạt động dựa trên đội ngũ 
nhân viên Công nghệ năng động, sáng tạo và đội ngũ 
Quản lý, Kinh doanh nhiều kinh nghiệm với mong muốn 
mang đến cho khách hàng các giải pháp Công nghệ 4.0 
nhằm nâng cao hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh trong 
kinh doanh cho Khách hàng. 

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ Gia công phần mềm, dịch 
vụ Đào tạo & tư vấn Chuyển đổi số, các giải pháp trong 
các lĩnh vực Thương Mại Điện Tử, Sàn kết nối B2B, Công 
cụ tăng trưởng khách hàng mới (Referral), Giải pháp đào 
tạo trực tuyến, Quản lý kinh doanh, các giải pháp AI như 
nhận diện khuôn mặt, nhận diện nhãn hiệu, đếm sản 
phẩm..…

Digitech Solutions đang tập trung nghiên cứu các giải pháp 
Công nghệ 4.0 (Blockchain, AI, IoT, Big data) vào thực tiễn 
nhằm hỗ trợ khách hàng tăng trưởng và hiệu quả hơn 
trong Sản xuất kinh doanh.

CHÚNG TÔI LÀ 

Chúng tôi đang là các mắt xích quan trọng trong các hệ sinh thái để cung cấp các giải pháp Công nghệ và dịch vụ Chuyển đổi số như đối tác 
với SHTP,  HCM DX Center, TMA Innovation
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 SLOGAN
"Đối tác Chuyển đổi số tin cậy”

 TẦM NHÌN
Trở thành Công ty sử dụng Công nghệ 4.0 và Chuyển đổi số hàng 
đầu Việt Nam.

 SỨ MỆNH
Sứ mệnh của Digitech Solutions là giúp Khách hàng ứng dụng các 
mô hình Công nghệ mới vào Sản Xuất, Kinh Doanh.
 

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
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                          1. THẤU HIỂU NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.

                             2. TẬN TÌNH.

               3. NẮM VỮNG CÔNG NGHỆ MỚI & AM HIỂU BUSINESS. 

            4. CẢI TIẾN VÀ SÁNG TẠO. 

         5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ.

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI
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Giá trị cốt lõi 

Hiểu nhu cầu của 
khách hàng

Sử dụng công nghệ tiên tiến

Suy nghĩ khác biệt và 
làm theo cách khác biệt.

Công nghệ 
4.0 & Quản lý 

dự án hiệu 
quả

Cải tiến và 
sáng tạo

Đưa ra những 
giải pháp phù 

hợp

Chuyển đổi 
số:  Am hiểu 
Business + 

Tech

Quản lý dự án (Thời gian 
biểu, Chất lượng, Chi phí)

TẬN DỤNG CÔNG NGHỆ & KINH NGHIỆM KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI HƯỚNG TỚI SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH 
DOANH CỦA KHÁCH HÀNG

Giúp khách 
hàng có nhiều 

đối tác. 

Chiếm vị thế cạnh 
tranh với đối thủ

Tăng DATA

Tạo ra giá trị lợi ích 
cho khách hàng

Giúp Khách hàng Cải 
tiến & đổi mới
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Mr. Tony Hoang, 
Giám đốc và nhà sáng lập. 

Ông tốt nghiệp MBA, kỹ sư CNTT, Kỹ sư 
ĐTVT, Ông có kiến thức kinh nghiệm 
chuyên môn vững chắc cả lĩnh vực Công 
nghệ và Kinh tế, Kỹ năng lãnh đạo,  điều 
hành doanh nghiệp,  Xây dựng mô hình 
kinh doanh, Quản lý dự án, Phát triển phần 
mềm, Công nghệ (Blockchain, AI). Ông đã 
thành công trong việc điều hành ở nhiều 
công ty, xây dựng các sản phẩm phần 
mềm, thực hiện các dự án CNTT ERP, AI, 
Blockchain với các vai trò như CEO, COO, 
CIO, CTO, Quản lý dự án.. Hiện tại, ông 
đang quản lý tất cả hoạt động kinh doanh 
trong Digitech Solutions. 

Đội ngũ lãnh đạo

Mr. Hung Ngo
Đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận AI

Tiến sĩ nghiên cứu sinh tại UCD, 
Ireland. Ông đã làm việc trong lĩnh 
vực trí thông minh nhân tạo (AI) và 
xử lý ngôn ngữ tự nhiên gần 20 năm 
ở nhiều đơn vị nghiên cứu quốc tế. 
Hiện tại, ông làm việc trong lĩnh vực 
AI, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật tri 
thức và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. 
Ông phụ trách trưởng bộ giải pháp 
AI tại Digitechs.

Mrs. Van Anh
 Đại diện ở Châu Âu

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Bà 
đã có hơn 15 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực nghiên cứu và phát 
triển những chiến lược phát triển 
doanh nghiệp. Bà đang quản lý 
việc phát triển kinh doanh cho 
DigiTechs ở châu Âu.
 

Mr. Chin
Đại diện ở Japan

Anh Chin đã có kinh nghiệm 
làm việc ở Nhật 5  năm với 
ở các vai trò kỹ sư cầu nối, 
quản lý dự án,.... và đang là 
đầu mối của Digitech để tìm 
kiếm các cơ hội làm việc với 
KH Nhật.

Mr. Kien Nguyen 
Đại diện VP HN

Ông tốt nghiệp Ngành ĐTVT, Cao học 
ngành Xử lý thông tin ĐH Bách Khoa , 
Cử nhân QTKD ĐH Mở nên ông có 
kiến thức chuyên môn trong cả lĩnh 
vực Công nghệ và Kinh doanh. Với 
hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực 
Công nghệ, ông có kinh nghiệm xây 
dựng dự án, lựa chọn công nghệ phù 
hợp, tổ chức thực hiện hoạt động và 
điều hành hoạt động của dự án, triển 
khai các dự án thành công. Ông có 
kinh nghiệm Tư vấn cho các Doanh 
nghiệp và cũng như các dự án của 
các đơn vị nhà nước.. 
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Our Team



                            Website:https://vndigitech.com              Hotline: (+84) 973 175 839               Email: Info@vndigitech.com

Tech + 
Business

Chuyển đổi số

Các giải pháp 
công nghệ 

tiên tiến

Gia công 
phần mềm và 

phát triển 
phần mềm

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

DV cho thuê 
nhân sự IT/ ODC
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● Dịch vụ Chuyển đổi số:

○ Đào tạo & Tư vấn Chuyển đổi số.
○ Giải pháp Chuyển đổi số.

● Giải pháp công nghệ tiên tiến:

○ Cloud/Infrastructure: Linux, Window Server, Infrastructure, VPS, AwS
○ Công nghệ mới: Blockchain, AI, IoT,…
○ Business Platform, E-Commerce, ERP, Referral, Affiliation, Smart 

Discount, Loyalty, Barcode/QR Code,…

● Gia công phần mềm & Phát triển sản phẩm 

○ Phát triển Website và Ứng dụng di động (Web app & Mobile app).
○ Dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu: Thực hiện dựa trên các đặc 

điểm kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu.
○ Phát triển ứng dụng phần mềm từ yêu cầu của khách hàng: (phân tích 

yêu cầu, thiết kế, mã hóa, thử nghiệm, triển khai, bảo trì và hỗ trợ).

● Dịch vụ cho thuê nhân sự IT (Dev, BA, QC) / ODC

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

Tech + 
Business

Dịch vụ 
Chuyển đổi số

Các giải pháp 
công nghệ 

tiên tiến

Gia công 
phần mềm & 

phát triển 
phần mềm
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Main Tech stack - Công nghệ chính
• UI/UX: Fresh, Clean, Model, CX

• Prototype, Mockup, full design
• Design control: Sketch, Invision, zeplin, Figma

• Programming:
• Frontend: HTML5, CSS3, Bootstrap, JQuery, Ant design, Material UI, JavaScript, TypeScript, 

Angular, React, NextJS, Vuejs, Asp.net

• Backend: Python, Node.js, .Net, Java
• Mobile app: React Native, Flutter
• Database:  MS SQL Server, MySQL, MongoDB, PostgreSQL,
• Architecture: API, Microservice, SAAS

• Source Code Management: GitLab, GitHub, Bitbucket

• Project Management Model: Agile/Scrum, PMP

• Cloud Infrastructure: Linux, Windows, VPS, AWS,..

• Cutting Edge Technology: 

• AI ( Machine Learning, Deep Learning...): Tensorflow, Keras, Pytorch, ChatBot, Optical Character 
Recognition (OCR), Object Detection, Extract data from PDF

• BlockChain: NEO, Ethereum, Wallet

• Data Analytic: Power BI

• Digital Transformation Solutions: ERP Odoo, E-Commerce, E-Learning, Barcode/QR Code, Referral, 
DigitTouch
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Khách hàng và đối tác của chúng tôi
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OUR ACTIVITIES



Sản phẩm, Dịch vụ, 
Dự án
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Tech + 
Business

Chuyển đổi số

Các giải pháp 
công nghệ 

tiên tiến

Gia công 
phần mềm và 

phát triển 
phần mềm

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

Gia Công Và Phát Triển Phần Mềm

 SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHẦN MỀM
https://vndigitech.com/phan-mem

https://vndigitech.com/phan-mem
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❖ DỊCH VỤ GIA CÔNG PHẦN MỀM: 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công phần mềm web và ứng dụng di động với tài 
năng, kỹ năng, quản lý dự án hiệu quả (chất lượng, chi phí, thời gian)

✔ Gia công chọn gói theo dự án.

✔ Cho thuê nhân sự .

❖ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TOÀN CHU KỲ: 
Bắt đầu với ý tưởng kinh doanh, chúng tôi phát triển phần mềm dựa vào mục đích 
của khách hàng:

✔ Phân tích mô hình kinh doanh, tư vấn, xây dựng các yêu cầu của khách 
hàng.

✔ Thiết kế UI/UX.

✔ Phát triển các ứng dụng phần mềm từ yêu cầu đến triển khai (phân tích 
yêu cầu, thiết kế, mã hóa, thử nghiệm, triển khai, bảo trì và hỗ trợ).

❖ PROTOTYPE & MVP & PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CHO CÁC STARTUP:

Có được ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp của bạn, chúng tôi cung cấp Prototype / 
MVP để bắt đầu nhanh chóng, tối ưu hóa chi phí phát triển MVP và thời gian nhanh 
chóng để thị trường: 

✔ Tạo sản phẩm thử nghiệm.
✔ Xây dựng startup MVP.
✔ Phát triển sản phẩm khởi nghiệp ra thị trường.

GIA CÔNG PHẦN MỀM & DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM



OUTSOURCE PROJECT: DMS SYSTEM
 Main Techstack: 

- ASP.NET Blazor, Postgres, Flutter
- Microservice

Project scope: 20 head counts
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 Manage patient 

examination records

 

Main Techstack: Vuejs

   OUTSOURCE PROJECTS



  GIẢI PHÁP PHẦN MỀM
❖ Sản phẩm phần mềm của chúng tôi tận dụng công nghệ cho sự phát triển kinh doanh của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 

để được biết thêm chi tiết: 
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1

Sản phẩm phần mềm:

WEB THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

E-COMMERCE
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2

Sản phẩm phần mềm

VnAiHub.com

Digitech Solution là co-founder 

(cùng với TMA, STHP) để thành 

lập nên cổng thông tin AI Hub
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3

Sản phẩm phần mềm:

E-Training System (E-Commerce 

Course, E-Inviting, E-Management, 

E-Learning, E-Class Room)
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4

Sản phẩm phần mềm:

Web Online Meeting
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Sản phẩm phần mềm:

Job & Freelancer Board System

5
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6

Marking 4.0 Products:

Referral/Affiliation 

Project Recommendation
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7

Mobile App:
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8

Mobile App:
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9

Mobile App:
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 Giải pháp ERP
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1

Tính giá trị tồn kho 

 Dynamic AX costing
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ERP: CRM, Email 

Marketing, Kho

2
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 Quản lý hồ sơ thăm 

khám của bệnh nhân

 

3
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1

Consulting Project:

Co-Warehousing Project: Digital 

transformation & sharing economy
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Tech + 
Business

Chuyển đổi số

Các giải pháp 
công nghệ 

tiên tiến

Gia công 
phần mềm và 

phát triển 
phần mềm

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

Công Nghệ AI, Blockchain,...

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)
https://vndigitech.com/tri-tue-nhan-tao-ai

https://vndigitech.com/tri-tue-nhan-tao-ai
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 Giải pháp AI

Trí Tuệ Nhân Tạo hay Trí Thông Minh Nhân Tạo (Artificial intelligence  – viết tắt là AI) là một lĩnh 
vực thuộc ngành Khoa học máy tính (Computer science).  Nó là trí tuệ do con người lập trình tạo 
nên; với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.  
Ngày nay, cùng với sự tiến bộ về khả năng xử lý của máy tính; lĩnh vực nhận dạng đối tượng (Thị 
giác máy tính), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng giọng nói, nhận dạng và dịch ngôn ngữ tự 
động,.. Từ đó đã đưa AI trở thành một phần thiết yếu của trong cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 
4.0 và Chuyển Đổi Số được dự đoán là xu hướng phát triển nhất trong lĩnh vực Công nghệ trong 
10 năm tới. Digitech Solutions đã xây dựng đội ngũ AI dựa trên kinh nghiệm và dẫn dắt cố vấn từ 
các Chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực AI và các kỹ sư lập trình AI của chúng tôi. 
Hiện nay, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển thành công AI trong các lĩnh vực nhận dạng đối 
tượng như nhận dạng Áo đồng phục, nhận dạng khuôn mặt, phân tích xử lý ảnh 
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AI Computer Vision:

  Object Detection

Thị Giác Máy Tính (Computer Vision) là một trong những lĩnh vực của AI nhằm giúp Máy tính có khả 
năng nhìn và hiểu được như con người, bao gồm các phương pháp thu nhận, xử lý ảnh kỹ thuật số, 
phân tích và nhận dạng các hình ảnh. Thị Giác Máy Tính được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực 
như Nhận diện mặt người, Nhận diện sản phẩm, Nhận diện biển số xe, Nhận diện Sản phẩm lỗi, 
Nhận diện thương hiệu.
Chúng tôi đã nghiên cứu và làm chủ các model về nhận diện vật thể (Object Detection) ví dụ Nhận 
diện Digitech Logo.

Xem chi tiết video demo tại: https://www.youtube.com/watch?v=FDeiiNiSqKQ

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%E1%BB%AD_l%C3%BD_%E1%BA%A3nh_k%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%91&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=FDeiiNiSqKQ
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AI Computer Vision:

   Face Recognition

(Nhận diện khuôn mặt)

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition) là một ứng dụng máy tính tự động xác định 
hoặc nhận dạng một người nào đó từ một bức hình ảnh kỹ thuật số hoặc một khung hình video từ 
một nguồn video. Một trong những cách để thực hiện điều này là so sánh các đặc điểm khuôn mặt 
chọn trước từ hình ảnh và một cơ sở dữ liệu về khuôn mặt. Hệ thống này thường được sử dụng 
trong các hệ thống an ninh và có thể được so sánh với các dạng sinh trắc học khác như các hệ 
thống nhận dạng vân tay hay tròng mắt.

Xem chi tiết video demo tại: https://www.youtube.com/watch?v=FDeiiNiSqKQ

https://www.youtube.com/watch?v=FDeiiNiSqKQ
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AI Computer Vision:

People Counting

(Đếm số người)

People counting bằng AI là Giải pháp tự động đo lường (đếm) số lượng người vào, ra, hoặc có mặt 
tại một khu vực nhất định bằng AI.
Giải pháp bao gồm: Từ Camera hoặc video + Module AI sẽ tự động đếm ra có bao nhiêu người.
Giải pháp được ứng dụng tại các trung tâm thương mại, các chuỗi cửa hàng bán lẻ, chuỗi phân phối 
thời trang, hệ thống siêu thị, bảo tàng, nhà ga, sân bay và các khu vực công cộng khác…

Xem chi tiết video demo tại: https://www.youtube.com/watch?v=JkEhsSzsp9w

https://www.youtube.com/watch?v=JkEhsSzsp9w
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AI & IoT:

Product Counting

(Đếm sản phẩm)

Giải pháp đếm sản phẩm bằng AI giúp các Doanh nghiệp giám sát, kiểm đếm số lượng sản phẩm 
trong Dây Chuyền Sản Xuất một cách tự động. Công nghệ đếm sản phẩm được ứng dụng nhiều tại 
các nhà xưởng có quy mô sản xuất số lượng lớn, sản xuất theo dây chuyền.
Một số lĩnh vực áp dụng:
- Đếm thùng carton trong vận chuyển
- Đếm sản phẩm trong dây chuyền đóng gói
- Đếm sản lượng hàng trong kho
- Băng tải đóng gói và đếm thực phẩm đóng hộp,…
 Lợi ích:
Tiết kiệm chi phí, thời gian, hoạt động được 24/24

Xem chi tiết video demo tại: https://www.youtube.com/watch?v=1lX0f453DTs

https://www.youtube.com/watch?v=1lX0f453DTs
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• BUILD BLOCKCHAIN APPLICATION AND TRANSACTION: 

• Deploy Blockchain Node (Server) to connection Application with a 
Blockchain.

• Build blocks and send them into Blockchain System.

• Receive blocks from Blockchain system then parsing them into 
Application

• Block explore then display in web view

• WALLET AND TRANSACTION IN BLOCKCHAIN

• Build single wallet, multi-signature wallet

• Deposit/withdraw

• Historical transactions 

• INTEGRATION WITH COIN PAYMENT GATEWAY

• SMART CONTRACT

GIẢI PHÁP BLOCKCHAIN
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Tech + 
Business

Chuyển đổi số

Các giải pháp 
công nghệ 

tiên tiến

Gia công 
phần mềm và 

phát triển 
phần mềm

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM

Chuyển Đổi Số

CHUYỂN ĐỔI SỐ
https://vndigitech.com/chuyen-doi-so

https://vndigitech.com/chuyen-doi-so
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Chúng Tôi Cung Cấp Các Khóa Học Về Chuyển 
đổi số để giúp Khách hàng:

• Hiểu rõ bản chất về Chuyển đổi số là gì
• Các kiến thức & Kỹ năng cần thiết để 

tham gia Chuyển đổi số
• Chuyển đổi nhận thức và Xây dựng Văn 

hóa Chuyển đổi số
• Phương pháp luận để Chuyển Đổi Số, lựa 

chọn mô hình Chuyển đổi số, các yếu tố 
chính yếu để dự án thành công

• Các Công nghệ Kỹ Thuật Số (AI, 
Blockchain, Big data, IoT,…)

• Chuyển đổi số Trong Bán hàng
• Chuyển đổi số trong Hoạt động
• Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi kỹ 

thuật số + trải nghiệm trên phần mềm và 
Công nghệ thực tế

Chi tiết Chương trình đào tạo:
https://vndigitech.com/chuyen-doi-so

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

https://vndigitech.com/chuyen-doi-so
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ
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Chúng tôi Tư Vấn Những gì:

• Xác định các vấn đề và nhu cầu kinh doanh của khách hàng
• Đề xuất chiến lược kinh doanh và mô hình hoạt động trên nền tảng số
• Xác định các Mục tiêu và lĩnh vực cần ưu tiên thực hiện Chuyển đổi số.
• Đề xuất giải pháp công nghệ số phù hợp nhất
• Thực hiện dự án chuyển đổi số
• Giám sát và quản lý Dự án 

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 



                             Website:https://vndigitech.com              Hotline: (+84) 973 175 839               Email: Info@vndigitech.com

Triển Khai Dự Án:

• Phân tích nghiệp vụ (BA) & Thảo luận với Khách hàng
• Lựa chọn Công nghệ tiên tiến phù hợp
• Tư vấn tận tâm với Khách hàng.
• Tổ chức quản lý dự án Agile/Scrum
•  Báo cáo tiến độ hàng tuần. 
• Đo lường hiệu quả (Chi phí, thời gian, chất lượng) 

TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
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