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I – TƯ CÁCH PHÁP NHÂN 

Legal Status 

 

 

ROTHSCHILD VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 

Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ROTHSCHILD VIỆT NAM 

Full name ROTHSCHILD VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: ROTHSCHILD., JSC 

Giấy phép ĐKDN: 105414463 

Headquarter: Số 29/02/82, phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: 04. 37911939 

Fax: 04. 37911939 

Email: rothschild@rothschild.vn 

Website: www.rothschild.vn  

Chartered capital: 3.900.000.000 VNĐ 

Area of operations: 

- Đầu tư tài chính 

Financial investment 

- Công nghệ Thông tin 

Informatic technology  

 

- Năng lượng: Cung cấp xăng, dầu diesel, dầu nhờn 

Energy: Supply petrol, Diesel fuel 

 

- Giáo dục 

Education 

Nhân sự 

Staff 

36 người 

36 people 

 

 

 

 



www.rothschild.vn                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rothschild VietNam joint stock company                                                                              Page | 4  
 

II – TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH 

II.1. Tầm nhìn 

Trở thành tổ chức định chế tài chính lớn nhất Việt 

Nam cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Cung cấp các sản phẩm, giải pháp & dịch vụ tốt 

nhất, chuyên nghiệp nhất tới các khách hàng trong 

nước và quốc tế. Luôn luôn sáng tạo, đổi mới 

không ngừng, đem lại sự hài lòng cho khách hàng 

và lợi nhuận cao cho các cổ đông, đáp ứng đời 

sống phong phú về vật chất và tinh thần, cũng như 

môi trường phát triển cho các thành viên tổ chức. 

 

II.2. Sứ mệnh 

Chúng tôi không ngừng nâng cao giá trị đầu tư, 

cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước với các tiêu chí 

cao nhất để cùng nhau phát triển bền vững. Hơn 

nữa, chúng tôi thiết lập, và luôn gìn giữ môi trường 

làm việc năng động, chuyên nghiệp, minh bạch dựa 

trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và tôn 

trọng văn hóa kinh doanh hướng đến mục tiêu đáp 

ứng nhu cầu đa dạng và khắt khe của khách hàng 

với chất lượng quốc tế, giá cả cạnh tranh nhằm tăng cường tính chủ động và ổn định thị 

trường, mang lại sự thịnh vượng cho cổ đông và người lao động. 

II.3. Giá trị cốt lõi 

 - Nhân sự là yếu tố tiên quyết để phát triển công ty 

             The human is key factor for sustainable development. 

 - An sinh xã hội và bảo vệ môi trường. 

           - Luôn tạo ra xu hướng mới trên thị trường và bản chất riêng của công ty. 
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III – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN 

Sau 10 năm nghiên cứu, tìm hiểu, tích lũy kinh 

nghiệm, tài chính, nhóm kỹ sư, tiến sĩ và cử nhân 

đã thành lập Rothschild Việt Nam. Với bề dày kinh 

nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, công nghệ 

thông tin, năng lượng và giáo dục, Rothschild đã 

nhanh chóng khẳng định vị trí trên thị trường trong 

nước cũng như trong khu vực. 

 

IV – LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

Công ty cổ phần Rothschild Việt Nam hiện tại đã và đang hoạt động trong 04 lĩnh vực: đầu 

tư tài chính, công nghệ thông tin, năng lượng và giáo dục. 

 

IV.1. Đầu tư tài chính (Rothschild Investment): 

         

- Đầu tư chứng khoán niêm yết (HOSE, 

HASTC): Rothschild VietNam lựa chọn 

danh mục đầu tư trên cơ sở các phân tích 

về ngành, kết quả hoạt động kinh doanh, 

triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Các 

cổ phiếu được Rothschild VietNam lựa 

chọn là các cổ phiếu có tính thanh khoản 

cao, doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, có chiến lược kinh 

doanh dài hạn.  

 

- Đầu tư M&A: Với kinh nghiệm quản trị 

và am hiểu trong những lĩnh vực cụ thể, 

hoạt động đầu tư M&A của Rothschild 

VietNam nhắm tới việc thâu tóm các 

doanh nghiệp có tiềm năng phát triển thuộc 

các ngành trong Danh mục đã được phê 

duyệt của Rothschild VietNam. Hoạt động 

này được thực hiện với việc tham gia Hội 

đồng quản trị hay tham gia trực tiếp vào 

Ban điều hành doanh nghiệp. Trong quá 

trình thực hiện hoạt động đầu tư M&A, Rothschild VietNam thực hiện các nội 
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dung như đánh giá tiềm năng phát triển của công ty, tiến hành due-diligence và 

kết thúc là thương thảo hoàn tất việc thâu tóm doanh nghiệp.  

- Đầu tư dự án: Thông qua kênh đầu tư 

này, Rothschild VietNam tham gia góp 

vốn vào các doanh nghiệp, tham gia Hội 

đồng quản trị của công ty với mục tiêu 

song hành cùng doanh nghiệp và hỗ trợ 

phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp 

trong tương lai. Với đội ngũ nhân sự được 

đào tạo bài bản về quản lý tài chính, hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực đầu tư như 

năng lượng, cơ sở hạ tầng, ngân hàng tài chính, bất động sản... và kỹ năng quản 

trị doanh nghiệp cùng các nhà tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng khả 

năng đóng góp của mình vào sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai mà 

chúng tôi lựa chọn là bạn đồng hành. 

IV.2.Công nghệ thông tin (Rothschild IT): 

- Phân phối, bán lẻ thiết bị phần cứng của các hãng lớn: HP, LENOVO, ACER, 

ASUS, IBM, SUN, CISCO, … 

- Cung cấp phần mềm đóng gói, phần mềm 

thương phẩm. Cung cấp các phần mềm có 

bản quyền của Microsoft, Oracle, IBM… 

- Cung cấp và triển khai các giải pháp tích 

hợp hệ thống. Tư vấn CNTT. 

- Cung cấp, lắp đặt các thiết bị phần cứng, 

như các máy chủ Server, thiết bị lưu trữ, 

máy tính, mạng LAN, camera giám sát… 

- Cung cấp các thiết bị và giải pháp quản lý 

hệ thống, quản lý nhân sự, hệ thống bảo mật; các thiết bị và dịch vụ cho ngành in, 

mã số, mã vạch. 

IV.3. Năng lượng (Rothschild Energy): 

- Phân phối xăng, dầu diesel, dầu nhờn cho 

các hãng: Petrolimex, Vidamo, Mipec,  

Castrol, Bp, Shell, Caltex, … 

- Cung cấp các thiết bị, tư vấn, giải pháp 

cho các vấn đề về xử lý chất thải, bảo vệ 

môi trường. 
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IV.4. Giáo dục (Rothschild Kids): 

Chúng tôi luôn cập nhất các phương pháp đào tạo, 

quản lý, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất mới nhất, hiện 

đại nhất từ các hệ thống chuẩn quốc tế nhằm đem lại 

sự toàn diện nhất trong phương pháp nuôi dạy và giáo 

dục trẻ nhỏ, hoàn toàn thỏa mãn được sự mong đợi từ 

các bậc phụ huynh.  

V – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Đội ngũ nhân sự trong Rothschild là những người đã có 

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tham gia đấu 

thầu, triển khai dự án lớn, tổ chức và quản lý các lĩnh 

vực mà công ty đang hoạt động. Trong đội ngũ quản lý, 

nhân sự cấp cao đều tốt nghiệp từ các trường đại học 

danh tiếng trong nước, quốc tế và trưởng thành từ nhiều 

môi trường làm việc chuyên nghiệp cao. 

Sơ đồ tổ chức công ty Rothschild Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng hành chính nhân 

Phòng hỗ trợ khách hàng 

Phòng kinh doanh 

Phòng Tài chính – Kế toán 

Phòng Kỹ thuật, bảo hành 

Ban Kiểm soát Ban Công đoàn Ban Giám đốc 

Hội đồng Quản trị 
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Chúng tôi nhìn nhận “Con người là tài sản quý giá nhất”. Do đó, chúng tôi luôn khát khao 

những người tài, có nền tảng đạo đức và tư chất tốt, cùng chung chí hướng để xây dựng một 

tổ chức hùng mạnh, chia sẻ thành công, đem lại lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho mọi 

thành viên. Chúng tôi tìm kiếm, đào tạo và trao cơ hội cho những con người trẻ tuổi, tài 

năng, dám nghĩ - dám làm. Khẩu hiệu của chúng tôi là “Kết nối sức mạnh - Chia sẻ thành 

công”.  

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật hệ thống: 

 

TT Họ và tên Trình độ Chứng chỉ đào tạo Chức vụ 

1  Vũ Lê Kiểm Đại học 

- DELL, HP 
- CCNP 
- BBH 
Criterion/Sabre/M-
tier/SCS/X-Series 
- ERBE 
- Exabyte, Fujifilm, 
- Overland 

Trưởng phòng kỹ 
thuật triển khai 

2  Trần Ngọc Dũng  Đại học 

- MCP, Symantec 
- CAI BrightStor 
technical training 
- CCNA, DELL 
- HP, SUN 

Trưởng phòng hệ 
thống 

3  Nguyễn Xuân Hồng Đại học 

- DELL 
- CCDA 
- CQS-CWLDS 
- CCNP 
- CCNA 
- CCDP 
- MCP 

Phó phòng hệ thống 
và phần cứng 
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- IBM AIX V4.3 
System Support 
- SONY 
- PIE MEDICAL 
- WALLACH 
- ERBE 
- EMERSON 
- Exabyte, Fujifilm, 
- Overland 
- Microsoft 

4  Trịnh Hải Bằng Đại học 

- DELL 
- SONY 
- IBM 
- MEGA -
MEDICAL 
- EMERSON 
- Exabyte, Fujifilm 
- HP 

Chuyên viên  

5  Trần Đỗ Vinh  Đại học  

- DELL, SUN 
- CWLSS 
- CCNA 
- MCSA 
- MCDBA 
- MCP 
- MCSE WIN2K 
- SONY 
- IBM 
- EMERSON 
- Exabyte, Fujifilm, 
- Overland 
- Microsoft 

Chuyên viên  

6  Nguyễn Thành Hiển 
Minh 

Đại học 

- DELL 
- CCNA 
- SONY 
- IBM 
- PITNEY BOWES 
- EMERSON, HP 
- Exabyte, Fujifilm, 
Overland 

Chuyên viên  

7  Bùi Quang Cường Đại học 
- DELL 
- AMP ACT I 
- SONY 

Chuyên viên  
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- EMERSON 

8  Nguyễn Thế Anh Đại học 
- SONY 
- DELL 

Chuyên viên  

9  Phạm Gia Bảo Đại học 
- CCNA 
- SONY, HP 
- DELL, SUN 

Chuyên viên  

10  Nguyễn Thế Tiến Đại học 

- DELL 
- MCP 
- MCSA 
- IBM 

Chuyên viên  

11  Nguyễn Phương Cảnh Đại học 
- MCP 
- DELL, HP 

Chuyên viên  

12  Đinh Hồng Hạnh Đại học  Chuyên viên  

13  Nguyễn Thu Thuỷ Đại học  Chuyên viên  

14  Đào Minh Tuấn Đại học  Chuyên viên  

15  Nghiêm Anh Quân Đại học - Symantec Chuyên viên  

16  Lê Đức Long Đại học  Chuyên viên  

17  Nguyễn Văn Thắng Đại học  Chuyên viên  

18  Bùi Minh Quân Đại học  Chuyên viên  

19  Tạ Kim Chi Đại học  Chuyên viên  

20  Bùi Tấn Cương Đại học  Chuyên viên  

21  Phạm Tiến Khoa Đại học  Chuyên viên  

22  Đào Bình Trọng Đại học  Chuyên viên  

23  Trần Quốc Hùng Đại học  Chuyên viên  

24  Nguyễn Tiến Thắng Đại học 

- DELL 
- CISCO 
- DCSE 
- NOVELL 
- PIE MEDICAL 

Chuyên viên  

25  Vũ Việt Tùng Đại học  Chuyên viên  

26  Nguyễn Văn Dung Đại học 
- DELL 
- CCNA/CCNP 

Chuyên viên  

27  Nguyễn Thái Bình Đại học - CCNA/CCNP Chuyên viên  
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28  Hoàng Hồng Yến Đại học  Chuyên viên  

29  Ngô Viết Mạnh Đại học - CCNA/CCNP Chuyên viên  

30  Ngô Anh Tú  Đại học  Chuyên viên  

31  Lê Quang Vinh Đại học 
- DELL/MCP/HP 
- Symantec 

Chuyên viên  

32  Chu Mai Lan Đại học  Chuyên viên  

33  Vũ Quang Hiếu Đại học  Chuyên viên  

34  Quách Thục Ánh Đại học  Chuyên viên  

35  Phạm Văn Dũng Đại học - CCNA/CCNP Chuyên viên  

36  Hà Quang Chiến Đại học 
- DELL, HP,  
Microsoft 

Chuyên viên  

 

VI – CÁC ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG 

VI.1. Đối tác: 

 

 
 

Hewlett Packard (HP) là một trong những nhà cung cấp hàng đầu 

về sản phẩm và các giải pháp về công nghệ thông tin: máy trạm, 

máy chủ, máy in, máy chiếu, lưu trữ, mạng, an toàn, các phụ kiện 

và dịch vụ... cho các hộ gia đình, các doanh nghiệp, các cơ quan 

Bộ ngành của Chính phủ, khối trường học... 

www.ibm.com 
 

 

IBM , một trong những nhà cung cấp sản phẩm máy chủ, máy 

trạm, thiết bị lưu trữ, các phụ kiện và phần mềm hệ thống hàng 

đầu trên thế giới,  

www.sun.com 
 

SUN là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các 

sản phẩm công nghệ thông tin như máy chủ, máy tính, thiết bị lưu 

trữ và thiết bị mạng.. 

www.acer.com 
 

Acer – nhà cung cấp máy tính và các phương tiện truyền thông 

nổi tiếng trên thế giới  
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www.intel.com 
 

Thương hiệu máy tính Intel là thương hiệu nổi tiếng và có chỗ 

đứng quan trọng trong lĩnh vực linh kiện máy tính trên thế giới. 

 

 

www.cisco.com
 

Cisco – Nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ 

mạng, bảo mật, thiết bị viễn thông và IP Telephony. 

 

 

www.3com.com
 

 

Là nhà cung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ mạng, 

3COM cung cấp các thiết bị và giải pháp an ninh mạng, thiết bị 

viễn thông và IP Telephony. 

 

www.amp.com 
 

AMP là nhà cung cấp chuyên về cáp thông tin và thiết bị mạng 

 

 

www.netapp.com
 

Network Appliance, Inc. (NetApp) là một trong những công ty 

hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lưu trữ, đặc biệt là NAS. NetApp 

cung cấp cho khách hàng giải pháp lưu trữ tổng thể giúp đơn giản 

hóa việc lưu trữ và chia sẻ thông tin. 

 

 

www.thales.com
 

Thales e-Security Inc là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm, giải 

pháp bảo mật cho các hệ thống thông tin lớn. Thales cũng đồng 

thời là nhà cung cấp giải pháp bảo mật hữu hiệu cho hệ thống 

thanh toán, giao dịch qua thẻ. 

www.rsa.com 
 

RSA là nhà cung cấp toàn cầu về các sản phẩm bảo mật mạng, 

các sản phẩm bảo vệ thông tin cá nhân và kiểm soát tính xác thực 

của cá nhân, thiết bị truy cập hay trao đổi thông tin đó. 

 

 

www.juniper.com
 

Juniper Networks / Juniper / NetScreen cung cấp các giải pháp 

mạng cho các hệ thống mạng lớn nhất thế giới. Là công ty tiên 
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phong trong xây dựng các giải pháp firewall ứng dụng dựa trên 

phần cứng và đưa chức năng chống xâm nhập vào các giải pháp 

firewall và VPN (virtual private network), Juniper Networks hiện 

được xếp là công ty hàng đầu trong cung cấp các giải pháp an 

ninh mạng. 

 

 

www.betrusted.com
 

Betrusted là một những nhà cung cấp hàng đầu cho các giải pháp 

an toàn bảo mật và nhận dạng. 

 

 

www.checkpoint.com
 

Checkpoint là nhà cung cấp các giải pháp an ninh mạng (Firewall/ 

VNP). 

. 

 

www.symantec.com
 

Nhà cung cấp phần mềm chống Virus và các giải pháp bảo mật 

hàng đầu trên thế giới. 

 

 

www.microsoft.com
 

Microsot là công ty phần mềm đứng đầu thế giới với các sản 

phẩm chính: hệ điều hành, hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, công 

cụ phát triển, nền phát triển ứng dụng. 

 

www.oracle.com
 

Oracle là nhà cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý hệ thống 

thông tin hàng đầu trên thế giới với các sản phẩm Hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu quan hệ, công cụ phát triển, nền phát triển ứng dụng, 

phần mềm quản trị doanh nghiệp và tài chính kế toán. 

www.sap.com 
 

Systems, Applications & Products in Data Processing (SAP) là 

nhà cung cấp giải pháp ERP hàng đầu cho các doanh nghiệp. 

 

www.Esri.com 
 

Nhà cung cấp phần mềm GIS và bản đồ hàng đầu. 

   

 

www.mapinfo.com 
 

Nhà cung cấp phần mềm GIS và bản đồ hàng đầu. 
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www.bea.com 
 

BEA Systems là nhà cung cấp phần mềm cơ sở ứng dụng bao 

gồm: BEA WebLogic Platform, BEA WebLogic Server, BEA 

WebLogic Integration, BEA WebLogic Portal, BEA WebLogic 

Enterprise Security, BEA WebLogic JRockit, BEA Liquid Data 

for WebLogic, BEA Tuxedo. 

 

www.ncr.com 
 

NCR, nhà cung cấp thiết bị và giải pháp trong ngành ngân hàng 

hàng đầu thế giới. 

 

www.diebold.com
 

Diebold là nhà cung cấp máy rút tiền tự động (ATM) và các giải 

pháp ngân hàng hàng đầu thế giới. 

 

 

www.oasis-
technology.com 

 

Oasis-Technology/ E-funds là một công ty hàng đầu trong lĩnh 

vực cung cấp giải pháp phần mềm thanh toán cho các tổ chức 

phát hành thẻ, tiếp nhận thẻ, các trung tâm xử lý giao dịch và các 

mạng thanh toán quốc gia. 

Oasis cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử cho hệ thống 
ngân hàng tại Việt nam. 

 

www.makeena.com
 

Makeana/E-funds là một trong những nhà cung cấp các giải pháp 

thanh toán trong hệ thống ngân hàng, tài chính có tên tuổi và uy 

tín hàng đầu trên thế giới. E-funds cung cấp các giải pháp toàn 

diện về quy trình thanh toán cho mọi loại hình thanh toán với 

những sản phẩm và dịch vụ uy tín, bao gồm ATM, POS, Internet 

and mobile. 

 

www.nbstech.com 
 

Không chỉ đi đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp cá thể hoá 

thẻ, hệ thống nhận dạng an toàn, NBS Technologies (NBS) còn là 

hãng lớn và uy tín trong cung cấp các giải pháp thanh toán POS 

và cổng nối thươg mại. 

 

www.hypercom.com
 

Là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ POS, 

Hypercom cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử có chất 

lượng và uy tín cao. 

Quan hệ và phối hợp tốt với Hypercom trong cung cấp các giải 

pháp thanh toán POS,  
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www.olivetti.com
 

Quan hệ với Olivetti, nhà cung cấp các máy in sổ và các thiết bị 

chuyên dụng trong ngành ngân hàng 

 

www.clarityvisual.com 
 

Clarity Visual Systems là nhà cung cấp hàng đầu về công nghệ 

hiển thị số ( digital display technology) chuyên cung cấp các sản 

phẩm và dịch vụ hiển thị số quy mô lớn ứng dụng trong ngân 

hàng, hàng không, truyền thông... 

 

www.alcatel.com
 

Alcatel các sản phẩm viễn thông như tổng đài, điện thoại của 

Alcatel tại Việt nam. 

 

www.siemens.com
 

Siemens sản phẩm tổng đài điện thoại, điện thoại di động và các 

thiết bị viễn thông của hãng tại thị trường Việt nam. 

 

www.samsung.com
 

Samsung cung cấp các thiết bị tổng đài và viễn thông. 

 

www.motorola.com
 

Motorola cam kết mạng đến cho các khách hàng Việt nam những 

sản phẩm và giải pháp tốt nhất trong lĩnh vực công nghệ viễn 

thông. 

 

www.nokia.com
 

Nhà cung cấp các sản phẩm tổng đài, điện thoại và các thiết bị 

bảo mật. 

 

VI.2. Khách hàng và mối quan hệ hợp tác: 

 
A. BƯU ĐIỆN 

1. Bưu Điện Hà Nội. 
2. Công ty Bưu Chính Liện tỉnh & Quốc tế – DataPost. 

3. Công ty Cổ phần Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn – SPT 
4. Trung tâm Tin Học Bưu Điện  TP.HCM. 

5. Công ty VINAPHONE. 
6. Công ty VMS-MOBILEFONE 

7. Công ty Điện Toán Và Truyền Số Liệu VDC. 
8. Bưu Điện Bắc Giang. 

9. Trung tâm Viễn thông Điện lực Hà nội. 
10. Trung tâm Tin Học Bưu Điện Hà nội. 

11. Trung tâm nhắn tin MCC. 
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12. Trung tâm Thông Tin Bộ Quốc Phòng. 

13. Tổng công ty Viễn Thông Quân Đội - Viettel 
14. Trung tâm Tin Học Bộ Tài Chính. 

15. Công ty VASC 
16. Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. 

 
B. NGÂN HÀNG: 

17. Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam. 
18. Ngân hàng VietcomBank 

19. Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam. 
20. Ngân hàng Công Thương Việt Nam. 

21. Cục Công Nghệ Thông Tin Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. 
22. Ngân hàng Mitsubishi Bank. 

23. Ngân hàng Eximbank. 
24. Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải. 

25. Hệ thống  Ngân Hàng Sài gòn Đông Á 
26. Hệ thống ngân hàng Sài gòn Thương Tín 

27. Ngân hàng DEUSCHE Bank. 
28. Ngân hàng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh- VP bank 

29. Ngân hàng VID Public 
30. Ngân hàng Standard Chartered Bank. 

31. Kho Bạc Nhà Nước Hà Nội. 
 

C. ĐIỆN LỰC: 
32. Điện lực Hà nội 

33. Công ty truyền tải điện 1 
34. Công ty Viễn thông Điện lực 

35. Điện lực Thái Bình 
36. Điện lực Ninh Bình 

37. Điện lực Hải phòng. 

 
D. DẦU KHÍ: 

38. Công ty Dầu Khí VIETXO PETRO. 

39. Công ty Liên Doanh Dầu Khí VIỆT NHẬT. 
40. Công ty Liên Doanh Dầu Khí CỬU LONG. 

41. Công ty Liên Doanh Dầu Khí PETROMEKONG 
42. Công ty Liên Doanh Dầu Khí GOLDEN PACIFIC. 

43. Công ty Xăng Dầu Khu Vực II. 
44. Tổng Kho Xăng Dầu Nhà Bè. 

45. Công ty Vận Tải Xăng Dầu Vitaco. 
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46. Công ty Xăng Dầu Bà Rịa Vũng Tàu. 

47. Công ty Dịch Vụ và Khai Thác Dầu Khí. 
48. Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu Dầu Khí. 

 
E. BẢO HIỂM: 

49. Công ty Bảo Việt. 
50. Công ty Bảo Minh. 

51. Công ty Bảo Hiểm Xăng Dầu PJICO. 
52. Công ty Bảo Hiểm PRUDENTIAL. 

53. Công ty Bảo Hiểm ASIA. 
54. Công ty Bảo hiểm Quốc Tế Mỹ AIA. 

 

F. CẤP NƯỚC: 
55. Công ty Kinh doanh Nước sạch Hà nội 
56. Công ty Nước Sạch Hải phòng 

G. LĨNH VỰC KHÁC: 
57. Khoa CNTT Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 

58. Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. 
59. Công ty LEVER VISO. 

60. Công ty VTC. 
61. Công ty AJINOMOTO VIỆT NAM. 

62. Công ty in Liksin. 
63. Nhà máy In Quân Đội. 

64. Xí nghiệp in Số 2. 
65. Công ty Dịch Vụ Du lịch Đường Sắt Sài Gòn. 

66. Công ty Vận tải hành khách Đường Sắt Hà nội 
67. Công ty SIEMENS. 

68. Công ty KUEHNE & NAGEL. 
69. Công ty LOGOMOTIVE. 

70. Viện Khoa Học Thủy Lợi. 
71. Tập Đoàn OOCL. 

72. Công ty Xuất Nhập khẩu TOCONATP. 
73. Công ty Xuất Nhập khẩu ARTEXPORT. 

74. Công ty  AKZO NOBELL COATINGS VIỆT NAM. 
75. Công ty NISSEI. 

76. Công ty Điện tử Samsung Vina 
77. Công ty Panasonic Home & Appliance 

78. Công ty Thép Ngọc Khánh 
79. Công ty cổ phần sữa TH 
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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT 
 

Công nghiệp điện tử: 

• Công ty TNHH Điện Tử Samsung Vina 
• Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam 
• Panasonic 
• Sanyo 
• Spartronic 

Công nghiệp nhẹ và may mặc 
• NIKE và toàn bộ hệ thống nhà máy NIKE ở Việt Nam. 
• Stickley International Ltd. 
• Hwaseung Vina. 
• Freetrend Vietnam. 
• Theodore Alexander. 
• Ikea. 

Logistics 
• Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam. 
• Maerk Logistics. 
• APL Logistics. 

Công nghiệp thuốc lá 
• Lao Tobaco. 
• Philip Moris Vietnam S.A Co., Ltd. 

Bưu điện 
• Bưu Điện Tp.HCM. 
• Bưu Điện Tp.HCM - TT Khai Thác Vận Chuyển KV1. 
• Bưu Điện Tp.HCM - TT Khai Thác Vận Chuyển KV2. 

Công nghiệp thực phẩm và giải khát 
• Nhà máy bia Việt Nam ( VBL ). 
• Công ty TNHH  Frieslandcampina Việt Nam. 
• Công ty TNHH 1TV Nutriway. 
• Công ty Cổ phần sữa TH 

Công nghiệp bán lẻ 
• Saigon COOP. 

Bảo hiểm 
• Công ty Bảo Hiểm Việt Nam. 

Công nghiệp hóa dầu 
• Công ty TNHH Shell Việt Nam. 
• Caltex. 
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• Exxon Mobile. 

Y tế  
• Bệnh viện Đại học Y Dược. 
• Bệnh Viện Việt Pháp. 
• Bệnh viện Nhi Đồng. 
• Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic. 
• Viện Huyết học và truyền máu Trung ương 

 

 
 
VII – ĐỊN HƯỚNG PHÁT TRIỂN   
 
VII.1. Chúng tôi cam kết: 

 - Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh 

thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu 

cầu đề ra.  

 - Không ngừng nâng cao năng lực công 

nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung 

cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt 

nhất  

 - Chân thành, chủ động trong việc xây dựng 

quan hệ đối tác để cùng phát triển  

 - Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một 

sự nghiệp chung  

 - Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động 

cộng đồng  

 

VII.2. Chiến lược phát triển:  

- Đầu tư thích đáng cho R&D, nắm vững toàn diện 

những công nghệ mới nhất.  

- Trở thành đối tác của các hãng hàng đầu trong 

nước và thế giới. 

- Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền 

vững. 
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- Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác. 

- Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.  

- Hướng tới mục tiêu trở thành top 10 công ty Việt Nam vào năm 2015.  

 

 

VIII – LIÊN HỆ 

 Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ROTHSCHILD VIỆT NAM 

HỘI SỞ: SỐ 29/02/82, NGHĨA TÂN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI 

TEL: 04. 37911939 / FAX: 04. 37911939 

Chi nhánh: Số 79/08 tổ 02, khu phố 5B phường Tân Biên, Biên Hòa, Đông Nai  

Tel: 061 3887793 / Fax: 061 3887793 

EMAIL: ROTHSCHILD@ROTHSCHILD.VN WEBSITE: WWW. ROTHSCHILD.VN 

 

* Giám đốc: Vũ Việt Tùng – DD: 098 33 04 007 

* Phó Giám đốc IT: Đào Minh Tuấn – DD: 0966 006 008 

* Phó Giám đốc Tài Chính: Đào Bình Trọng – DD: 0966 883 886 

* Phó Giám đốc Giáo Dục: Tạ Kim Chi – DD: 09 83 3 11 7 83 

 

 


