Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ

Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ
Số 51, Phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN
kinhdoanh@129infosec.com.vn
(+84) 24. 3556 9083
http://129infosec.com.vn

Công nghệ tiên tiến – Dịch vụ hoàn hảo

Công nghệ tiên tiến – Dịch vụ hoàn hảo

MỤC LỤC
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GIỚI THIỆU
THÔNG TIN CƠ BẢN

Được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 12/5/1993, Công ty TNHH một thành
viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ hiện đang là công ty quốc phòng, an ninh duy nhất của

Giới thiệu
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Thông điệp thương hiệu

04

Hồ sơ pháp lý

05

Sơ đồ tổ chức

11

Trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin, Công ty 129 là đơn vị đi đầu trong việc

Lịch sử hình thành và phát triển

12

cung cấp các sản phẩm mật mã để thông qua đó dẫn dắt, điều tiết thị trường, phối hợp

Nhiệm vụ Quốc phòng an ninh

15

Ban Cơ yếu Chính phủ. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong
ngành cơ yếu, Công ty 129 thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong 03 lĩnh vực chính gồm: Bảo
mật, an toàn thông tin; Công nghệ thông tin và Xây dựng.

giữa nhiệm vụ kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và sẵn sàng phối hợp cùng các
cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng mật mã làm phương
hại đến an ninh quốc gia, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Trên phương diện
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hợp tác quốc tế, công ty là đối tác chiến lược với các hãng công nghệ hàng đầu trên thế

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

giới như: Kaspersky, Infotecs… và nhiều hãng công nghệ, bảo mật hàng đầu thế giới. Cũng

Bảo mật, an toàn thông tin
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Công nghệ thông tin

33

Xây dựng

37

trong năm 2019, Công ty 129 tham gia liên minh phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn,
an ninh mạng Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện.
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Công ty 129 có đội ngũ chuyên gia CNTT chuyên
môn cao, có kinh nghiệm lâu năm, sẵn sàng tư vấn thiết kế & thi công hệ thống hạ tầng
CNTT, cung cấp thiết bị và phần mềm CNTT, cung cấp các giải pháp hội nghị truyền hình,
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thiết bị bảo vệ và camera giám sát an ninh. Hiện nay Công ty 129 đang là đối tác chiến

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

lược của các hãng hàng đầu thế giới như: Dell, HP, ACER, IBM Lenovo, Fujitsu, Fortinet,

Tại sao chọn chúng tôi

41

Các hoạt động tại Công ty 129

42

Đối tác tiêu biểu

43

Juniper, Cisco, Linksys… với 02 Trung tâm bảo hành tại Hà Nội và Tp. HCM và các Trung tâm
bảo hành trực tiếp của các hãng tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực xây dựng, Công ty 129 là đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công các công
trình quốc phòng an ninh; công trình công nghiệp, dân dụng, nhà ở, bệnh viện; công trình
kỹ thuật hạ tầng, giao thông đường bộ, thủy lợi… Tư vấn, thiết kế, thi công các giải pháp
đảm bảo an toàn, an ninh và bí mật cho các công trình (chống nghe lén, cài cắm rệp điện
tử…)
Sau 27 năm hình thành và phát triển, Công ty 129 đã không ngừng trau dồi chuyên
môn nghiệp vụ, sáng tạo và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh,
vì mục tiêu chung là xây dựng công ty ngày một phát triển và bền vững.
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THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU

GIẤY TỜ PHÁP LÝ

TẦM NHÌN
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai, không ngừng đổi mới công
nghệ, trang thiết bị hiện đại, công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao năng

GCN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên. Bằng nỗ lực và quyết tâm của cả tập
thể, cùng định hướng nâng cao uy tín doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng,
Công ty TNHH một thành viên 129 – Ban Cơ yếu Chính phủ mong muốn hợp tác, liên doanh,
liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, tiến tới hội nhập quốc tế, đồng thời giữ vững
thương hiệu và uy tín của mình trên những chặng đường phát triển.
Trở thành một trong những công ty hàng đầu về cung cấp các giải pháp trong lĩnh
vực xây dựng cũng như bảo mật, an toàn thông tin mạng. Không ngừng phát triển các giải
pháp về công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng an ninh mật mã, khẳng định thương hiệu
của Công ty 129 cũng như góp phần vào nhiệm vụ chung của Ban Cơ yếu Chính phủ.
Mang đến cho đối tác và khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, dịch vụ
hoàn hảo nhất.

SỨ MỆNH
Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Quốc phòng an ninh được Ban Cơ yếu Chính
phủ giao.
Cung cấp các sản phẩm, giải pháp & dịch vụ tốt nhất về Công nghệ thông tin; Bảo
mật, an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, tổ chức để phục vụ chính phủ điện tử, đô
thị thông minh, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.
Xây dựng những công trình có chất lượng, đảm bảo kỹ thuật và thẩm mỹ cao với
cam kết “An toàn – Chất lượng – Tiến độ là trên hết”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Tiêu chí hoạt động của Công ty TNHH một thành viên 129 – Ban Cơ yếu Chính phủ là
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN – DỊCH VỤ HOÀN HẢO.
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GCN ISO/IEC 27001:2013

Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ

09

GCN ISO 9001:2015 (AN TOÀN THÔNG TIN)
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Trung tâm
công
nghệ
thông tin
& đào tạo

PHÒNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trung tâm
bảo mật
thông tin
kinh tế xã hội

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KẾ HOẠCH VẬT TƯ -

Xưởng
sản xuất
trang thiết
bị kỹ thuật
nghiệp vụ
chuyên
dùng
cơ yếu
(129.1)

Xưởng
sản xuất
trang
thiết bị
kỹ thuật
mật mã
(129.2)

PHÒNG
KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM

Xưởng sửa
chữa bảo
hành thiết
bị mật mã
& thiết bị
chuyên
dùng
cơ yếu
(129.3)

PHÒNG
KINH DOANH

Xí nghiệp
xây lắp
hạ tầng
kỹ thuật

Chi
nhánh
Thành
phố Hồ
Chí Minh
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Đổi tên Công ty
129 - Ban Cơ
yếu Chính phủ
thành Công ty
TNHH một thành
viên 129 - Ban
Cơ yếu Chính
phủ.
Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hoàn thành
xuất sắc nhiệm
vụ 2 năm 2009 2010.

Đổi tên Công ty
18 thành Công ty
129 - Ban Cơ yếu
Chính phủ.
Được công nhận là
doanh
nghiệp
quốc phòng, an
ninh. Được giao
nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh

hạng Ba.

2010

12/05
1993

2006
1998
Thành lập Công
ty Xây dựng số
18

theo

Quyết

định số 71 QĐ/BCY
của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính
phủ.
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Đổi tên Công ty
Xây dựng số 18
thành Công ty 18
và được giao
nhiệm vụ nhập
khẩu các thiết bị
mật mã. Bằng
khen của Trưởng
ban - Ban Cơ yếu
Chính phủ 2000,
2002.
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Bằng khen của
Trưởng ban - Ban
Cơ yếu Chính phủ
vì đã có thành
tích xuất sắc trong
5 năm thực hiện
Nghị
định
73/2001NĐ/CP của

2019

2017

2018

2015

2000

Trở thành nhà cung
cấp sản phẩm, giải
pháp, dịch vụ của
KASPERSY - một
trong những nhà
sản xuất phần mềm
chống virus, spam,
hacker hàng đầu
thế giới.

2013

2007

Đón nhận Huân
chương lao động

Bằng khen của Bộ
trưởng
Bộ
Quốc
phòng về thành tích
xuất sắc trong công
tác từ năm 2013 - 2014
góp phần xây dựng
Quận đội, củng cố
quốc phòng và bảo
vệ Tổ quốc. Cờ thi
đua của Ban Cơ yếu
Chính phủ. Bằng khen
của Ban Cơ yếu
Chính phủ.

Đón nhận Huân
chương lao động
hạng Ba lần hai.

Ký
thoả
thuận
thương mại trong
xuất - nhập khẩu
thiết bị bảo mật và
an toàn, an ninh
thông tin với Công ty
Infotecs - Liên Bang
Nga.
Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ.

Là thành viên
của Hiệp hội an
toàn thông tin Việt
Nam (VNISA)
Là thành viên
của Liên minh phát
triển Hệ sinh thái
sản phẩm an toàn
thông tin mạng
Việt Nam do Bộ
Thông tin và Truyền
thông chủ trì
Đạt chứng nhận
hệ thống quản lý
chất lượng ISO/IEC
27001:2013 và ISO
9001:2015
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NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG AN NINH
Là công ty về quốc phòng, an ninh duy nhất của Ban Cơ yếu Chính phủ, hiện tại Công ty TNHH một
thành viên 129 – Ban Cơ yếu Chính phủ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong
ngành Cơ yếu theo Quyết định số 57/2006/QĐ-TTg ngày 13/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ, bao
gồm các nhiệm vụ như:
Nhập khẩu trang thiết bị nghiệp vụ chuyên ngành mật mã phục vụ hoạt động nghiên
cứu, kiểm định, sản xuất sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; đặc
biệt nhập khẩu phục vụ bảo mật cho các hệ thống vũ khí, trang bị công nghệ cao.

01
02

Xuất khẩu các sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin theo các thoả thuận hợp tác
quốc tế của Ban Cơ yếu Chính phủ.
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Tư vấn, thiết kế, xây dựng, sản xuất, cung cấp, triển khai các sản phẩm bảo mật và an
toàn thông tin cho các bộ, ngành, địa phương.
Hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ chuyên ngành mật mã, an toàn thông tin
từ các nước có nền khoa học tiên tiến nhằm đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin phục

04

vụ triển khai Chính phủ điện tử, thành phố thông minh và các hệ thống thông tin khác.

05

Khảo sát, thiết kế, thi công, sửa chữa các công trình quốc phòng, an ninh của các bộ,
ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước (phòng, chống hoạt
động nghe lén, cài cắm rệp điện tử,...) đặc biệt là các công trình của Ngành Cơ yếu.

06

Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác khi được Trưởng ban Ban Cơ yếu
Chính phủ giao.

MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT

SMT

XTV130C

Máy đột CNC
Amada AE 2510NT

Máy chấn Amada
RGM2 8024

Ông PHẠM MẠNH TUẤN
Chức vụ: Chủ tịch / Giám đốc
Năng lực chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật

Máy phay CNC
EXTRON L1060

14

Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ

Máy ép nhựa
30 tấn

Máy tiện cơ
CS-460x1000G

Máy PAD
Printer
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ BẢO MÂT, AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Công ty có đội ngũ cán bộ nhân viên và chuyên gia có trình độ chuyên môn và kinh
nghiệm, nhiệt huyết trong công việc.
Sở hữu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, cùng với sự nhiệt
huyết và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực an toàn thông tin, Công ty TNHH một thành
viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ đã và đang ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần
vào sự phát triển chung của ngành và đất nước.

STT

Số
lượng

Cán bộ chuyên môn

Thâm niên công tác
> 5 năm > 10 năm > 15 năm

I

Đại học và trên đại học

1

Kỹ sư công nghệ thông tin

10

6

3

1

2

Kỹ sư điện tử viễn thông

8

6

2

0

II

Chuyên gia an ninh mạng

1

Chứng chỉ CEH (Certified Ethical
Hacker

3

2

1

0

2

Chứng chỉ CHFI (Computer Hacking
Forensic Investigator

4

3

1

0

3

Chứng chỉ GCIH (GIAC Certified
Incident Handle): 01

2

1

1

0

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1. BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN
2. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3. XÂY DỰNG
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LĨNH VỰC BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN

01

GIẢI PHÁP BẢO VỆ THIẾT BỊ
ĐẦU CUỐI

CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BCY ENDPOINT SECURITY:

01

BCY Endpoint Security là sản phẩm hợp tác
chiến lược giữa Công ty TNHH một thành
viên 129 – Ban Cơ yếu Chính phủ với Công ty
Kaspersky Lab.

Giải pháp tổng thể
phòng chống mã
độc – BCY
Endpoint
Security

05

Các dịch vụ
an toàn, an
ninh mạng

Thiết bị bảo mật

04

18
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Giải pháp
bảo mật, an
t o àn m ạ n g
ViPNet

Các giải pháp của
Kaspersky

03

02

BCY Endpoint Security là giải pháp bảo vệ
thiết bị đầu cuối, quản lý tập trung thống
nhất cho hệ thống mạng của các cơ quan,
tổ chức. BCY Endpoint Security đã được các
chuyên gia hàng đầu của Ban Cơ yếu Chính
phủ rà soát mã nguồn phần mềm, tích hợp
chức năng mật mã đảm bảo an toàn tuyệt
đối khi triển khai trong các cơ quan, tổ chức.

BCY Endpoint Security hoạt động theo mô
hình quản lý tập trung client/server với đầy
đủ các tính năng cũng như những công
nghệ mới nhất từ được cập nhật liên tục từ
Kaspersky.

BCY Endpoint Security được tích hợp sẵn khả
năng thống kê, báo cáo từ tổng quan tới chi
tiết giúp quản trị hệ thống mạng có thể nắm
được tình hình virus trong toàn bộ hệ thống
mạng tại bất cứ thời điểm nào, từ đó đưa ra
các phương án xử lý nhanh chóng, kịp thời
cho hệ thống mạng để ngăn chặn các
nguy cơ có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống
mạng
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MÔ HÌNH PHÂN TÁN:

Update Server
(Ban Cơ yếu Chính phủ)

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:
BCYES
Client

BCYES
Client
BCYES
Client

Công nghệ điện toán đám mây (Cloud)
Công nghệ nhận diện theo hành vi (Hueristic analysis)
Công nghệ nhận diện theo mẫu (Signature)
Chống tấn công bắc cầu (Anti-Bridging)

BSC Slave

BSC Master

BCYES
Client

BCYES
Client

Chi nhánh A

Trụ sở chính

Tự động ngăn chặn việc khai thác lỗ hổng và các hành động nguy hại
Kiểm soát người dùng, thiết bị ngoại vi
Bảo vệ máy trạm khỏi virus/mã độc từ email

BSC
Slave

BCYES
Client

Lọc, kiểm soát các website theo nội dung, kiểu dữ liệu
Chống tấn công lừa đảo (Phishing)
Kiểm soát các ứng dụng bằng các luật lệ thông qua hành động block/notify
Quản lý tập trung các máy trạm theo group và thiết lập chính sách cho các group
Tự động cập nhật cơ sở dữ liệu mã độc
Chức năng triển khai nhanh tại các máy trạm chỉ bằng 1 click vào file cài đặt
“stand-alone”
Kiểm soát toàn bộ chức năng của phần mềm Endpoint Client tại máy trạm
Tích hợp được với các hệ thống SIEM như Qradar, HP Arcsight, Splunk, Syslog,…
Tích hợp với hệ thống AD/LDAP
Chức năng giám sát tình hình hoạt động, tình hình virus của các máy trạm
Chức năng báo cáo, thống kê đáp ứng Chỉ thị 14/CT-TTg
Xuất báo cáo theo định dạng PDF, HTML
…

20

Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ

BCYES
Client

BCYES
Client
BCYES
Client

Chi nhánh B

“BCY Security Center Server” (BSC Server)
là phần mềm quản trị tập trung được cài trên
máy chủ của đơn vị triển khai.
“BCY Endpoint Security Client” (BCYES Client)
là phần mềm sẽ được cài đặt trên tất cả các máy
tính trong hệ thống mạng.

- Phương án triển khai:
+ Sử dụng 01 máy chủ (có thể sử dụng máy chủ có sẵn của đơn vị) để cài BSC Master tại
trụ sở chính. BSC Master sẽ kết nối đến Update Server đặt tại Ban Cơ yếu Chính phủ để cập nhật
phiên bản mới và cơ sở dữ liệu virus mới, sau đó phân phát cho các BSC Slave và các máy trạm
mà BSC Master trực tiếp quản lý.
+ Tại các chi nhánh sẽ sử dụng 01 máy chủ cài BSC Slave để quản lý các máy trạm tại chi
nhánh và các BSC Slave sẽ chịu sử quản lý chung của BSC Master.
+ Thông qua BSC Master, quản trị có thể cấu hình phân quyền quản trị cho từng chi nhánh.
+ Các quản trị chi nhánh sẽ sử dụng giao diện Console (qua web hoặc giao diện desktop)
để quản lý các máy trạm của chi nhánh mà mình quản lý
- Áp dụng mô hình: Mô hình này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức có nhiều chi nhánh và số
lượng máy tính tại các chi nhánh tương đối lớn (từ >100 máy). Yêu cầu về đường truyền giữa
Lorem ipsum các chi nhánh tới trụ sở chính không cao như mô hình triển khai tập trung do chỉ có 01 kết nối
từ máy chủ của chi nhánh tới máy chủ tại trụ sở chính.
- Ưu điểm: Có cơ chế quản lý phân cấp từ trụ sở chính tới các chi nhánh, đáp ứng quy mô triển
khai lớn từ vài ngàn đến vài chục ngàn máy trạm.
- Yêu cầu cấu hình triển khai (tối thiểu):
+ Máy chủ: chạy hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 04 GB, trống 10 GB.
+ Máy trạm: chạy hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 01 GB, Ổ cứng trống 300 MB.
Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI:
MÔ HÌNH TẬP TRUNG:

Update Server
(Ban Cơ yếu Chính phủ)

BCYES
Client

BCYES
Client

BCYES
Client

02

GIẢI PHÁP BẢO MẬT, AN TOÀN MẠNG
GIẢI PHÁP VIPNET CỦA INFOTECS

BCYES
Client
BCYES
Client

BSC Server

Chi nhánh A

BCYES
Client

Trụ sở chính
BCYES
Client

BCYES
Client
BCYES
Client

Chi nhánh B

“BCY Security Center Server” (BSC Server)
là phần mềm quản trị tập trung được cài trên
máy chủ của đơn vị triển khai.
“BCY Endpoint Security Client” (BCYES Client)
là phần mềm sẽ được cài đặt trên tất cả các máy
tính trong hệ thống mạng.

- Phương án triển khai:

Giải pháp bảo mật, an toàn mạng ViPNet là sản phẩm của công ty Infotecs - Liên Bang
Nga. Hiện nay Công ty TNHH một thành viên 129 – Ban Cơ yếu Chính phủ là đơn vị phân phối
độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam.
Giải pháp ViPNet đã được triển khai trên quy mô lớn tới hàng triệu điểm kết nối cho các
cơ quan Chính phủ của Liên Bang Nga, Mỹ.

MÔ HÌNH TỔNG QUAN CÁC SẢN PHẨM VIPNET:
01. Phát hiện tấn công
ViPNet IDS NS,
ViPNet IDS HS

+ Sử dụng 01 máy chủ duy nhất (có thể sử dụng máy chủ có sẵn của đơn vị) để cài BSC
Server tại trụ sở chính. BSC Server sẽ kết nối đến Update Server đặt tại Ban Cơ yếu Chính phủ
để cập nhật phiên bản mới và cơ sở dữ liệu virus mới, sau đó phân phát về các máy trạm.
+ Các máy trạm tại trụ sở chính và các chi nhánh sẽ cài đặt phần mềm BCYES Client kết
nối trực tiếp về máy chủ đặt tại trụ sở chính.
+ Thông qua BSC Server, người quản trị sẽ quản lý tập trung toàn bộ các máy trạm được

02. Phân tích và phát
hiện nguy cơ
ViPNet TIAS

cài đặt phần mềm BCYES Client.
- Áp dụng mô hình: Mô hình này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức có nhiều chi nhánh mà
số lượng máy tính tại các chi nhánh không quá nhiều và đường truyền giữa chi nhánh với trụ sở
chính đảm bảo kết nối tốt.
- Ưu điểm: Mô hình này giúp tiết kiệm chi phí do chỉ sử dụng 01 BSC Server đặt tại trụ sở chính
và không cần nhân sự quản trị hệ thống tại chi nhánh.
- Yêu cầu cấu hình triển khai (tối thiểu):
+ 01 máy chủ: chạy hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 04 GB, Ổ cứng trống 10 GB.
+ Máy trạm: chạy hệ điều hành Windows, RAM tối thiểu 01 GB, Ổ cứng trống 300 MB.
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03. Trung tâm kiểm soát
và giám sát an ninh mạng

ViPNet State Watcher
04. Bảo mật dữ liệu
ViPNet Coordinator HW
ViPNet xFirewall

05. Bảo mật thiết bị
đầu cuối
ViPNet Client (Windows,
Mobie)

Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ
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o Hệ thống kiểm soát và giám sát an ninh mạng
ViPNet IDS MC

MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM VIPNET:

• Quản lý cấu hình quy tắc nhận biết tấn
công của các thành phần giám sát
• Quản lý chính sách phát hiện sự kiện trên
ViPNet IDS HS
• Quản lý cấu trúc mạng giám sát
• Giám sát trạng thái hoạt động của các
thiết bị giám sát
• Cập nhật cơ sở dữ liệu quy tắc xử lý, chữ
ký, phần mềm

o Thiết bị phát hiện tấn công:
ViPNet IDS NS

• Nhận biết tấn công mạng trong
chế độ thời gian thực
• Mô-đun Heuristic và hơn 20.000
quy tắc chữ ký, cho phép cập nhật
quy tắc thường xuyên
• Thông báo tấn công mạng trên
giao diện web hoặc Email đăng ký
• Chế độ giám sát trực tiếp hoặc
giám sát từ xa
• Tích hợp với phần mềm giám sát
ViPNet StateWatcher
• Cho phép kết nối với trung tâm
giám sát ATTT của Công ty Infotecs
nhằm nâng cao khả năng phát hiện
tấn công mạng và ứng cứu sự cố

ViPNet State Watcher

• Giám sát lên đến 20000 điểm trên

02

một server
• Tích hợp với ViPNet IDS, tiếp nhận
thông tin, truy cập vào bảng điều
khiển web Administrator IDS

ViPNet IDS HS

o Bảo mật dữ liệu
ViPNet Coordinator HW

• Phương pháp phát hiện: chữ
ký, heuristic
• Phân tích sự kiện ở mức độ host
và server
• Quản lý tập trung
• Thông báo tới quản trị viên sự
kiện mất an toàn thông tin

o Phân tích và phát hiện nguy cơ (ViPNet TIAS)
• Thu thập và phân tích sự kiện từ
ViPNet IDS
• Tự động phát hiện sự cố
• Thông báo sự cố
• Điều tra sự cố
• Thống kê, báo cáo
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• ViPNet Coordinator HW là một gateway bảo mật, được trang bị khả năng tương thích với bất kì cơ
sở hạ tầng thông tin truyền thông.
• ViPNet Coordinator HW dễ dàng cài đặt trong cơ sở hạ tầng thông tin, đáp ứng được các yêu cầu
về chức năng, độ thuận tiện sử dụng, độ tin cậy, khả năng chịu va đập.
Các chức năng chính:
- Firewall
- DNS
- NTP-Server
- DHCP-Server
- DHCP-Relay
Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ
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ViPNet xFirewall

GIẢI PHÁP BẢO MẬT, ATTT CỦA CÁC HÃNG NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
Công ty 129 là đối tác cung cấp các sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài:
Giải pháp giám sát hệ thống IT, phân tích BigData ứng dụng doanh nghiệp.

• Firewall: Session Status Firewall, NAT/PAT Address Translation, Antispoofing Attack Protection

Bộ giải pháp quản lý truy cập đặc quyền (PAM) và dò quét, quản lý lỗ hổng Retina CS.

• Application Layer Firewall: Social networks, Games, Instant messaging services, Broadcast
Video, P2P services, torrent, File hosting, Tunneling, VPN, Remote control, Industrial protocol

Giải pháp quét lỗ hổng website.

• Proxy server: hỗ trợ HTTP và FTP, MIME file

Giải pháp cân bằng tải và chống DdoS, Web App Firewall.

• Directory Intergration: AD, LDAP
• Network functions: VLAN, QoS, ToS, DiffServ, LACP, Dynamic routing, Advanced static routing

Phần mềm quét và giám sát lỗ hổng hệ thống.
Tường lửa UTM và Tưởng lửa thế hệ mới.

• Service functions: DNS, NTP, DHCP
• Fault tolerance and redanduncy: UPS support, Host standby cluster - failover

Giải pháp giám sát và điều khiển truy cập mạng NAC.
Giải pháp phân tích bảo mật cho mã nguồn và ứng dụng.

o Bảo mật thiết bị đầu cuối (ViPNet Client)

Giải pháp phòng chống tấn công APT.

• ViPNet Client hoạt động trong hệ thống mạng ViPNet
• Mã hóa lưu lượng mạng: Công nghệ Peer-To-Peer (không sử dụng máy chủ trung gian)
• Trong suốt đối với các ứng dụng và dịch vụ người dùng
• Tường lửa bảo vệ
• Xác thực mật khẩu người dùng
• Thích hợp cho thiết bị cá nhân
• Wi-Fi, 2G/3G/4G/LTE
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03

GIẢI PHÁP PHÒNG THỦ
VÀ QUẢN LÝ MỐI ĐE DỌA CỦA KASPERSKY

PHÁT HIỆN VÀ PHẢN ỨNG TẠI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI (KEDR)

Giải pháp Phòng thủ và Quản lý Mối đe dọa của Kaspersky được triển khai trên rất nhiều
cấu phần tích hợp, cho phép tạo ra một cấu trúc liền mạch để phát hiện nhanh mối đe dọa,
điều tra sự cố, xử lý và khắc phục trên tất cả các lớp cơ sở hạ tầng.
Sự kết hợp có một không hai giữa công nghệ bảo mật hàng đầu và các dịch vụ an ninh
mạng có khả năng thích nghi cao với đặc thù của tổ chức, đồng thời mang đến cách tiếp cận
chiến lược, các tiến trình bảo vệ đồng bộ chống lại các mối đe dọa công nghệ cao và các
cuộc tấn công có chủ đích.
Giải pháp này cho phép tự động thu thập thông tin và bằng chứng số, đơn giản hóa việc
phát hiện thủ công và tự động hóa phân tích sự cố nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ
Machine Learning, cung cấp kho dữ liệu phong phú để tiến hành điều tra những sự cố phức
tạp, đồng thời hỗ trợ chống lại cả những mối đe dọa tinh vi nhất. Tất cả đều được quản lý
thông qua một giao diện trực quan duy nhất với đầy đủ các thông tin về báo cáo, điều hành.

Tầm nhìn toàn diện và xử lý sự cố được đơn giản hóa với chức năng quản lý tập trung
các sự cố trên khắp các điểm cuối trong mạng lưới tổ chức. Kết quả chính là tiến trình
công việc liền mạch kết hợp với tự động xử lý sự cố trên diện rộng, giúp bạn tránh được
thời gian ngưng hoạt động gây tốn kém và giảm năng suất vốn thường xảy ra trong các
quy trình khắc phục truyền thống như xóa sạch và gỡ bỏ rồi cài đặt lại.
Các tính năng ở cấp độ điểm cuối:
• Phát hiện mối đe dọa công nghệ cao
• Chủ động săn tìm mối đe dọa trong thời gian thực và thông qua điều tra dữ liệu từ trước

đến nay
NỀN TẢNG CHỐNG TẤN CÔNG CÓ CHỦ ĐÍCH (KATA)

• Xử lý mối đe dọa có khả năng thích ứng cao chỉ từ một giao diện web tập trung duy nhất

DỊCH VỤ AN NINH MẠNG

Để hỗ trợ xây dựng kỹ năng và kinh nghiệm cho đội ngũ Bảo mật CNTT nội bộ của
bạn, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo bao quát về các chủ đề và kỹ thuật bảo
mật mạng, trong đó phần kỹ thuật sẽ đề cập đến mọi khía cạnh của việc xử lý sự cố và
điều tra sự cố. Với chuyên môn và kiến thức chuyên sâu của mình, chúng tôi cũng luôn sẵn
Giải pháp được chứng minh có khả năng phát hiện mối đe dọa công nghệ cao trên tất
cả các lớp của cơ sở hạ tầng CNTT, tích hợp một tập hợp đầy đủ các công nghệ phát hiện
các mối đe dọa chưa từng biết đến trước đây và các cuộc tấn công có chủ đích.
Giải pháp này còn đối chiếu nhiều dấu vết tấn công khác nhau trên mạng để hỗ trợ các cơ
quan, tổ chức, giúp tìm ra cả những cuộc tấn công phức tạp nhất.
Các tính năng ở cấp độ mạng:

sàng hỗ trợ bạn bằng cách giúp bạn tiếp cận với thông tin mới nhất về các mối đe dọa,
các đội ngũ có trình độ cao về xử lý sự cố và săn lùng nguy cơ.
Cung cấp:
• Tập hợp Thông tin toàn diện để tăng cường cho Trung tâm Vận hành Bảo mật (SOC)

hiện tại
• Quản lý Trung tâm vận hành an ninh mạng (SOC) bởi các chuyên gia của Kaspersky Lab

• Phát hiện sự cố đa chiều và đối chiếu sự kiện

• Dịch vụ điều tra số và xử lý sự cố.

• Ngăn chặn các mối đe dọa dựa trên email

• Cổng Thông tin về Mối đe dọa

• Tích hợp với các giải pháp an ninh mạng để phân tích lưu lượng truy cập và nhận định việc chia sẻ.
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04

THIẾT BỊ BẢO MẬT

Máy tính bảo mật SPC
Sản phẩm HSM

Đây là dòng máy tính để bàn có tích hợp giải pháp bảo mật hệ điều hành và dữ liệu người dùng do

Thiết bị lưu khóa bảo mật HSM là sản phẩm do Công ty TNHH một thành viên 129 – Ban Cơ yếu Chính

Viện Công nghệ Mật mã và Công ty TNHH một thành viên 129, Ban Cơ yếu Chính phủ nghiên cứu, phát triển.

phủ phối hợp với Viện Công nghệ mật mã xây dựng, phát triển và sản xuất nhằm cung cấp giải pháp
tốt nhất, an toàn nhất cho các cơ quan, tổ chức.

Máy tính bảo mật SPC được nghiên cứu, thiết kế, sản xuất toàn bộ tại Cơ sở sản xuất quốc phòng của
Công ty 129. Với thiết kế nhỏ gọn, bằng chất liệu nhôm nguyên khối, ứng dụng công nghệ tỏa nhiệt bằng
không khí tự nhiên ( Fanless) và tích hợp các giải pháp bảo mật theo các tiêu chuẩn mật mã do Ban Cơ yếu
Chính phủ ban hành sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các tổ chức, cá nhân kiểm soát rủi ro mất mát dữ liệu trong
bối cảnh nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng phức tạp và liên tục gia tăng như hiện nay.

CHỨC NĂNG MẬT MÃ
• Sinh, lưu trữ các tham số khóa RSA, ECC thỏa mãn các tiêu chuẩn an toàn được đưa ra

bởi NIST SP 186-4, NIST SP 800-57.
• Thực thi các thuật toán mã khối AES-128, AES-192, AES-256, Triple-DES.
• Thực thi lược đồ chữ ký số RSASSA-PSS (2048, 3072 và 4096 bít), ECDSA (256 bít).

Thông số kỹ thuật sản phẩm

• Thực thi các thuật toán mật mã khóa công khai RSA-OAEP, ECIES.
• Thực thi các hàm băm, hàm sinh mã xác thực thông báo: SHA-256, SHA-384, SHA-512, hàm

CPU

Intel Core i3/ i5/ i7

RAM

DDR4 SODIMM, bus 2133/2400, dung lượng 4GB-32GB

Ethernet

01 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps

Graphic

Intel HD Graphics 520, 01 cổng HDMI v1.4

• Tích hợp cơ chế xác thực khi SO bởi lược đồ ngưỡng của Shamir

Storage

01 cổng SATA 2.0

• Tích hợp cơ chế xác thực người dùng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 9798-4.

USB

03 cổng USB 2.0 host, 01 cổng USB 3.0 host

• Tích hợp cơ chế tự hủy tham số bí mật khi bị truy cập, can thiệp trái phép.

Audio

01 Line in, 01 Head Phone

Power

12VDC/5A

Temperature

Commercial: 0° to 60°C

Weight

6 kg

Dimension

220x130x35mm

Hệ điều hành

Window 10 64bit

Phần mềm bảo mật

Phần mềm BCY Encryption

tạo mã xác thực thông báo HMAC-SHA256.
• Bộ tạo số giả ngẫu nhiên Hash_DRBG.

AN TOÀN NGHIỆP VỤ

• Tích hợp cơ chế chống các dạng tấn công qua hình thức thu bức xạ điện từ trường.
• Có chức năng sao lưu, khôi phục khóa

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
• Bộ thư viện giao tiếp lập trình ứng dụng tuân theo chuẩn giao tiếp PKCS#11 phiên bản 2.2

trên các môi trường Windows, Linux
• Hiệu năng thực hiện chữ ký số RSA 2048 đạt trên 100 tps.
• Có 02 giao diện Ethernet 10/100/1000, bộ nhớ lưu trữ hàng nghìn cặp khóa.

- Tạo Container mã hóa dữ liệu lưu trữ, có cơ chế xác thực bằng thiết bị

• Có công cụ, phần mềm quản lý, cấu hình thiết bị (trên môi trường Windows).

nghiệp vụ SPC-NV ;

• Đảm bảo hoạt động ổn định 24/7 ở dải nhiệt độ 0 C – 50 C, độ ẩm 5% - 100%.

- Mã hóa phân vùng không chứa hệ điều hành, có cơ chế xác thực bằng

0

0

thiết bị nghiệp vụ SPC-NV;
- Mã hóa phân vùng chứa hệ điều hành, có cơ chế xác thực bằng thiết bị
nghiệp vụ SPC-NV.
- Hỗ trợ đến 03 người dùng.
Phần mềm an toàn
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Phần mềm BCY Endpoint Security
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05

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỊCH VỤ AN TOÀN, AN NINH MẠNG

DỊCH VỤ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG (MANAGED SECURITY SERVICE)
• Thiết bị đóng vai như một người giám sát và đánh
giá an ninh toàn diện cho hệ thống website.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và thi công nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT
mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý của các cơ quan, tổ chức.
Với khả năng thiết kế và triển khai nhiều loại hạ tầng mạng khác nhau tùy vào nhu cầu của khách
hàng, chúng tôi sẽ tư vấn phương án phù hợp để khách hàng lựa chọn

• Tự động rà quét và báo cáo chi tiết về trạng thái an
ninh toàn bộ hệ thống website.

CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

• Thử xâm nhập để phát hiện những lỗ hổng tiềm
tàng.
• Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ

01

an ninh website: Firewall, IPS, IDS…
• Cảnh báo tức thời cho quản trị viên

Tư vấn thiết kế và thi
công hạ tầng
CNTT

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN (PENTEST & AUDIT SERVICE)
• Rà quét và báo cáo chi tiết về trạng thái an ninh
toàn hệ thống
• Nhận dạng các nguy cơ an ninh
• Kiểm thử xâm nhập để phát hiện lỗ hổng hệ thống
• Xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các
điểm yếu tới an toàn hệ thống
• Cảnh báo cho quản trị viên, đưa ra khuyến cáo

05

Cung cấp Giải
pháp hội nghị
truyền hình

Cung cấp
thiết bị &
phần mềm
CNTT .

02

phương án xử lý

TƯ VẤN AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
• Khảo sát tổng thể hệ thống
• Kiểm tra các lỗi tồn tại trên hệ thống
• Đánh giá tổng thể hệ thống
• Chỉ ra các điểm cần khắc phục ngay trên hệ thống
• Đưa ra giải pháp tổng thể nhằm nâng cao bảo
mật, an toàn cho hệ thống
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Cung cấp thiết bị
bảo vệ và Camera
giám sát

04

Cung cấp
dịch vụ
CNTT

03
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THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM CNTT
THIẾT BỊ CNTT
Cung cấp các thiết bị công nghệ thông tin: Server,
Firewall, Router, Switch, PC, Laptop, máy in, máy scan, máy
chiếu, tủ rack, Camera và các thiết bị mạng khác.

01

Các thiết bị được nhập mới hoàn toàn từ các hãng (Dell,

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HẠ TẦNG CNTT

HP, Acer, IBM, Toshiba, Samsung, Cisco, Fortinet, Juniper,

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và thi công nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT

Linksys, LG, CANNON, Sony, ...) và sẽ được bàn giao lại cho

mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý của các cơ quan, tổ chức.

khách hàng trong thời gian từ 01-6 tuần làm việc (máy

Với khả năng thiết kế và triển khai nhiều loại hạ tầng mạng khác nhau tùy vào nhu cầu của khách

móc thiết bị trong tình trạng mới 100% và được bảo hành

hàng, chúng tôi sẽ tư vấn phương án phù hợp để khách hàng lựa chọn.
Triển khai, lắp đặt hệ thống hạ tầng mạng (LAN, WAN, INTRANET), máy chủ, thiết bị lưu trữ,
thiết bị theo dõi giám sát,…
Cung cấp, triển khai lắp đặt, cấu hình hệ thống mạng lõi: Router, Switch, Firewall, Load
Balancing…
Cung cấp và triển khai hệ thống bảo vệ cho hệ thống hạ tầng mạng như: hệ thống chống
sét, chống cháy nổ.
Thiết kế, thi công Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ.
Cung cấp giải pháp tích hợp hệ thống, các công nghệ chuyển mạch tiên tiến hàng đầu
hiện nay được sử dụng trong mạng LAN như: FastEthernet, Gigabit Ethernet, 10Gigabit
Ethernet, FDDI, Cáp quang... hoặc cho mạng WAN như ISDN, Frame-Relay, MegaWan,
MPLS, VPN dựa trên đường truyền ADSL/FTTH, kênh thuê bao riêng leased-line, các kênh
vệ tinh được chúng tôi cân nhắc để áp dụng vào các giải pháp một cách tối ưu.
Cung cấp các giải pháp tổng thể về hệ thống máy chủ và lưu trữ cho các cơ quan, tổ
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trực tiếp từ hãng).

PHẦN MỀM CNTT
Cung cấp phần mềm thương mại của Microsoft
(Windows, Office, SQL Server…), Novell, Unix, Lotus
Notes, và nhiều hãng khác.
Cung cấp các phần mềm quản lý: Kế toán, vật tư,
nhân sự, tiền lương
Cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp
Cung cấp phần mềm cổng thông tin điện tử
Cung cấp phần mềm một cửa điện tử
Cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến

03

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

chức, đặc biệt là các hệ thống lớn, có độ phức tạp cao về thiết kế, triển khai và tích hợp.

Dịch vụ Tư vấn và triển khai

Với khả năng hiểu biết chuyên sâu các giải pháp cao cấp về máy chủ và lưu trữ của HP,

Dịch vụ bảo trì và nâng cấp hệ thống

IBM, Dell, Sun, EMC, Hitachi... kết hợp với các sản phẩm/ giải pháp của các hãng sản xuất

Dịch vụ bảo mật hệ thống hạ tầng CNTT

phần mềm hệ thống hàng đầu khác như Microsoft, Symantec, VMware...

Dịch vụ bảo mật dữ liệu

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Dịch vụ tích hợp và lưu trữ dữ liệu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ cho các cơ quan, tổ chức...

Dịch vụ bảo mật ứng dụng

Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ
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GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

CÁC MỨC ĐỘ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH
Desktop Conferencing: dùng cho cá nhân, có tính linh

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

hoạt, tiện lợi cao thông qua sử dụng các laptop di động.
Team system: phù hợp cho nhu cầu thảo luận của các
nhóm cộng tác với số lượng từ 3- 5 nhân sự.
Room System: phù hợp với nhu cầu hội họp với số lượng
thành viên tham gia lớn đến trên 20 người

STT

Cán bộ chuyên môn kỹ thuật

Số
lượng

Thâm niên công tác
> 5 năm > 10 năm > 15 năm

I

Đại học và trên đại học

1

Kỹ sư xây dựng dân dụng – công
nghiệp

28

8

12

8

2

Kỹ sư xây dựng cầu đường

6

4

1

1

3

Kỹ sư xây dựng thủy lợi

5

2

2

1

4

Kiến trúc sư

6

2

3

1

5

Kỹ sư kinh tế xây dựng

6

2

3

1

6

Kỹ sư đô thị

4

3

1

Recording: Nội dung cuộc họp có thể được ghi lại phục vụ cho việc xem lại.

II

Trung cấp

Integration: Hỗ trợ tích hợp được với hầu hết giải pháp truyền thông của hãng khác nhau như: Cisco UC,

1

Xây dựng

22

18

3

1

2

Tài chính

14

5

2

7

3

Khác

10

6

2

2

Telepresence: Tạo lập không gian giao tiếp 3 chiều với
chất lượng hình ảnh, âm thanh chất lượng cao.
(Tùy theo yêu cầu thực tế có thể lựa chọn triển khai hệ thống khai thác tất cả các mức trên hoặc kết hợp giữa
các hình thức ứng dụng phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan, tổ chức).

CÁC TÍNH NĂNG, TIỆN ÍCH CAO CẤP
Video Conference: Hỗ trợ tham gia họp nhiều người với chất lượng hình ảnh âm thanh cao, trung thực
và rõ nét.
Interactive: Người dùng máy tính được trang bị Webcam có thể tham gia họp như một đầu cuối.
Streaming: Hỗ trợ lên đến hàng trăm người dùng tham gia theo dõi cuộc họp.
Presentation: Hỗ trợ chia sẻ nội dung qua các phần mềm văn bản.

Microsoft Lync, IBM Lotus Notes…

05

THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ CAMERA GIÁM SÁT
Hệ thống Camera giám sát 24/24 tích hợp các
tính năng thông minh, đưa ra cảnh báo sớm.
Hệ thống quản lý vào ra cho cơ quan, tổ chức
Hệ thống quản lý bãi xe: quản lý vào ra, thống
kê, quản lý.
Hệ thống báo động: cảnh báo ngay khi có đột
nhập trái phép, phát hiện hỏa hoạn,..
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

TRUNG TÂM VŨ TRỤ
VIỆT NAM

TRUNG TÂM TÁC NGHIỆP PHÍA NAM

o Khởi công: 2016

o Khởi công: 2015

o Hoàn thành: 2020

o Hoàn thành: 2020

VĂN PHÒNG BAN

TÒA NHÀ CHUNG CƯ 129 - BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

o Khởi công: 2016

o Khởi công: 2013

o Hoàn thành: 2020

o Hoàn thành: 2015

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

CỤM CÔNG TRÌNH M2

o Khởi công: 2015

o Khởi công: 2019

o Hoàn thành: 2020

o Hoàn thành: 2020
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

BỆNH VIỆN NHI
- HẢI DƯƠNG

o Khởi công: 2010
o Hoàn thành: 2016

CÔNG NGHỆ

DỊCH VỤ

Liên kết, chuyển giao
các công nghệ tiên tiến
nhất với các tổ chức lớn
trong và ngoài nước để
nâng cao năng lực
cạnh tranh.

Không ngừng đổi mới, nâng
cấp để cung cấp dịch vụ
hoàn hảo cho khách hàng.

ĐƯỜNG ĐÔ THỊ PHÍA TÂY
ĐÀI TH HẢI DƯƠNG

BỆNH VIỆN SẢN NHI
- BẮC NINH

o Khởi công: 2015
o Hoàn thành: 2017

Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban Cơ yếu Chính phủ

Chúng tôi sở hữu đội ngũ
cán bộ nhân viên giàu kinh
nghiệm, nguồn nhân lực có
trình độ chuyên môn và tay
nghề cao cùng với sự
nhiệt huyết trong
công việc.

Bề dày 27 năm hoạt động,
với hệ thống quản lý chất
lượng đạt tiêu chuẩn
ISO/IEC 27001:2013
ISO 9001:2015

o Hoàn thành: 2017
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NHÂN SỰ

KINH NGHIỆM

o Khởi công: 2011

ĐỐI TÁC
Chúng tôi chú trọng vào
việc lựa chọn và liên kết đối
tác, có những yêu cầu khắt
khe về các sản phẩm
cung ứng.
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CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY 129

Gia nhập Hệ sinh thái sản phẩm an
toàn, an ninh mạng Việt Nam

Tiếp đoàn công tác Infotecs
Liên Bang Nga

Tiếp đoàn công tác Cuba

Tiếp đoàn công tác
Liên Bang Nga

Tiếp đoàn công tác Qualcom

Chuyển giao công nghệ với
công ty Infotecs - Liên Bang Nga

ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

UBND Tp. HCM

FSO phỏng vấn học viên học vị
tiến sỹ của công ty 129

Hợp tác với công ty số hóa FSI

Ký kết hợp tác với CMC

Bộ Ngoại giao

Đại hội thi đua yêu nước 2019
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Kỷ niệm 25 năm thành lập
công ty
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Bộ Quốc phòng

Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tỉnh ủy Bến Tre

Tỉnh ủy Vĩnh Long

Sở TTTT Lai Châu
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
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