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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH (STID) 

Trụ sở: Lô I-3b-4-a, đường N6, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM 

Văn phòng: 614 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. HCM 

Điện thoại: (+84 28) 38309055-38309503    Fax: (+84 28) 38309056 

Website: www.vtcsmarttech.com.vn 
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH  

VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 



Năm 2001 
 

 Ngày 01/01/2001, Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh được thành  lập, dưới hình thức liên 

doanh giữa Công ty Cổ phần Viễn thông VTC và Công ty TNHH Thiên Việt. Nhiệm vụ chính là 

nghiên cứu, sản xuất và cung cấp thiết bị, các ứng dụng thẻ trên nền viễn thông, ngân hàng, 

tòa nhà, …. Sản phẩm ban đầu là thẻ cào mệnh giá phục vụ cho các dịch vụ viễn thông trả 

trước. 

 Trụ sở đầu tiên: 18B Cộng Hoà, Phường 04, Quận Tân Bình. 

 Tháng 4/2001: Dây chuyền sản xuất thẻ cào được lắp đặt hoàn chỉnh và bắt đầu cung cấp thẻ 

cào cho dịch vụ điện thoại di động chính thức vào tháng 08/2009, khách hàng đầu tiên cho 

Vinaphone và FPT.  

 

Năm 2002 
 

 Tháng 4/2002: Chuyển Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh về trụ sở về 750B Điện Biên Phủ, 

Phường 11, Quận 10. 

 Tháng 5/2002: Đầu tư thêm 1 dây chuyền sản xuất thẻ cào thứ 2. 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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Năm 2003 
 

 Bắt đầu chính thức khởi động dự án nghiên cứu sản xuất thẻ GSM SIM. 

 Mở rộng sản xuất, nâng cấp dây chuyền sản xuất thẻ và đóng gói, chuyển Xưởng sản xuất 

của Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh tại địa chỉ 480/81A1 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, 

Tp.Hồ Chí Minh. 

 Lần đầu tiên nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 2001:2000 (09/2003) do BVQI cấp. 

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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Năm 2004 
 

 Chính thức cung cấp thương mại sản phẩm thẻ SIM/RUIM cho khách hàng mạng di động Việt 

Nam. 

 Thực hiện dự án Nâng cao năng lực sản xuất thẻ cào: hoàn thiện dây chuyền công nghệ in thẻ, 

dán nhãn phủ cào và thiết bị đóng gói tự động điều khiển hoàn toàn bằng PLC với công suất 

tăng gấp 2 lần. 

 Công ty Cổ phần Viễn thông VTC, công ty chủ quản của Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh 

được trao Giấy chứng nhận đầu tư vào Khu Công nghệ cao, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh với một 

dự án là dự án sản xuất thẻ thông minh. 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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Năm 2005 
 

 Chính thức trở thành thành viên của hiệp hội GSMA. 

 Hoàn thành phát triển hệ điều hành của thẻ SIM/RUIM vCOS và thương mại hoá sản phẩm thẻ 

SIM trên nền vCOS tự phát triển. 

 Mở rộng thương mại hoá sản phẩm thẻ SIM, phát triển thêm sản phẩm thẻ RUIM CDMA và thẻ 

PIM PHS. 

 Dây chuyền in thẻ cào bằng công nghệ dán nhãn phủ cào thứ 2 hoàn thành với tính năng hiện 

đại và công suất cao. 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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Năm 2006 

 

 Được Công ty Cổ phần Viễn thông VTC giao triển khai dự án Nhà máy sản xuất Thẻ thông 

minh tại Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh. 

 

Năm 2007 

 

 Chính thức cung cấp thẻ cào cho VMS MobiFone, nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di 

động hàng đầu Việt Nam. 

 Cung cấp thẻ SIM cho Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel). 
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Lịch sử hình thành và phát triển 



Năm 2008 
 

 Thực hiện hoàn tất di dời và ổn định Xưởng sản xuất của Trung tâm Sản xuất Thẻ thông minh 

tại Khu công nghệ cao, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lịch sử hình thành và phát triển 

Năm 2009 

 

 Trung tâm sản xuất Thẻ thông minh chuyển sang Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Công nghệ thông minh. 

 Theo đó, chuyển toàn bộ hoạt động, tài sản, nhân sự của Trung tâm sản xuất Thẻ thông 

minh sẽ được chuyển toàn bộ sang Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ thông 

minh.  

 Giữ nguyên tỷ lệ góp vốn giữa Công ty Cổ phần Viễn thông VTC và Công ty TNHH Thiên 

Việt là 60/40.  
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Năm 2010 

 

 Đầu tư máy móc thiết bị để nâng năng xuất thẻ cào lên 400 - 500 triệu thẻ/năm. 

 Phát triển dự án và thương mại sản phẩm Token chữ ký số. 

 

Năm 2011 - 2013 

 

 Đầu tư máy móc thiết bị thay thế máy móc cũ và tăng năng xuất thẻ cào lên trên 600 triệu 

thẻ/năm. 

 

Năm 2014 - 2015 

 

 Đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất thẻ cào mới để hoàn thiện kỹ thuật in bảo mật 

thẻ cào theo công nghệ mới. 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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Năm 2016 

 
 Nâng cấp và  đầu tư mỗt số máy móc thiết bị phụ trợ để phù hợp yêu cầu công nghệ sản 

xuất thẻ cào hiện tại. 

 Mở rộng phát triển giái pháp ký số  - PKI và giải pháp xác thực FIDO. 

 

Năm 2017 
 

 Đầu tư máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu công nghệ mới của thẻ cào chuẩn bị cho xuất 

khẩu. 

 Nhận chứng chỉ UAF & U2F FIDO. 

 Bắt đầu đưa ra thương mại giải pháp ký số và giải pháp xác thực  FIDO. 

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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Năm 2018 
 

 Nhận chứng chỉ STID UAF Client / Authenticator. 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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Năm 2019 
 

 Ngày 24/01/2019, đổi tên “Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh” thành 

“Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ thông minh”. 

 

Lịch sử hình thành và phát triển 
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SẢN PHẨM KINH DOANH 

CHÍNH HIỆN NAY 
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SẢN PHẨM THẺ CÀO 

 

 Thẻ cào phục vụ cho mạng viễn thông di động (VinaPhone, MobiFone, Gmobile, …). 

 Thẻ cào phục vụ cho Internet, game, khuyến mãi, quảng cáo, … 

 Vé số cào. 

 Thẻ cào nhắn tin điện tử. 

 Nhãn cào (decal) vỡ dùng niêm phong và xác thực sản phẩm qua tin nhắn, tra cứu điện tử. 

Sản phẩm 
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SẢN PHẨM, GiẢI PHÁP KÝ SỐ VÀ XÁC THỰC FIDO 
 

 Giải pháp ký số và xác thực FIDO được ứng dụng trong khai báo thuế điện tử, giao dịch ngân 

hàng, bảo mật trang web, email, xuất hóa đơn điện tử, …. 

 

 

 Giải pháp ký số (PKI) 

 Thiết bị ký số: USB token, thẻ, … 

 Hệ thống ký số: phần cứng và phần mềm 

 Thư viện ký số: Web Service kết nối ứng dụng 

 

 

 Giải pháp xác thực FIDO: 

 Thiết bị xác thực: USB token, thẻ… 

 Hệ thống xác thực FIDO: phần mềm và phần cứng 

Sản phẩm 



16 

 

MỤC TIÊU  

VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
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Tầm nhìn mục tiêu 

  Trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thẻ cào tại 

Việt Nam. 

  Trong Top 5 công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp ứng dụng ký 

số và giải pháp xác thực FIDO. 

  Trở thành công ty có quy mô vừa, độ linh hoạt cao, hợp tác mạnh mẽ với đối 

tác có giải pháp công nghệ tiên tiến.  
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Triết lý Kinh doanh 

“Trung thực và sáng tạo” 

  

 Để “Luôn mang lại một điều gì đó cao hơn nhu cầu” 

 Trung thực để đảm bảo chữ “Tín” trong kinh doanh và hợp tác:  

 Trung thực với khách hàng. 

 Trung thực với đối tác.  

 
 Sáng tạo để cạnh tranh – Cạnh tranh bằng sự sáng tạo: 

 Sáng tạo để cải tiến, phát triển công nghệ và sản phẩm. 

 Sáng tạo để giảm chi phí sản xuất và đầu tư. 

 Sáng tạo để quản lý tốt hơn. 
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Sứ mệnh của Công ty 

 
Thực hiện giá trị cao nhất nhằm phục vụ lợi ích của: 

Nhà đầu tư – Đối tác – Cán bộ Công nhân viên và cộng đồng 
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Những giá trị cơ bản 

Năng lực cốt lõi: 

   Có nền tảng công nghệ và thiết bị. 

   Có nền tảng nhân lực. 

Để đáp ứng nhu cầu: 
Sản xuất – Kinh doanh 
Nghiên cứu – Phát triển 

Đối với Cán bộ công nhân viên: 

 Thu nhập tốt, ổn định lâu dài. 

 Làm việc trong môi trường có tính nhân văn cao.  

Đối với khách hàng và đối tác: 

 Lấy uy tín, chất lượng và hiệu quả làm kim chỉ nam để thực hiện sứ mệnh: 

 Đối với chủ đầu tư: Lợi nhuận cao, phát triển bền vững.  

 Đối với đối tác: Trung thực và cùng có lợi.  

 Với khách hàng: Trung thực và chất lượng. 

 Lấy phục vụ làm đặc trưng và tính cách kinh doanh của STID. 
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Quan điểm phát triển 

 Tăng cường hợp tác 

 Mở rộng thị trường 

 Công nghệ phù hợp 

 Đầu tư đúng mức 

 Phát triển bền vững 
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Tính cách của STID 

 STID là hiện thân của sự tươi trẻ, hiền hoà và đầy sức sống. 

 Biết đề cao giá trị truyền thống mà không cổ hủ, lạc hậu. 

 Có tính cần cù, giản dị, khiêm tốn mà thông minh, nhanh nhạy. 

 Biết khôn khéo, kết hợp giá trị kinh doanh và giá trị cuộc sống, 

sống hoà hợp với thiên nhiên và cộng đồng. 

 Có tinh thần cầu tiến, trau dồi học hỏi để hoàn thiện mình với 

ý chí vươn lên mãnh liệt. 

 

“Hãy làm cho thế giới tốt đẹp hơn  

bởi vì có chúng ta ở trong đó” 

“Hãy vì sự nghiệp của Công ty  

bởi trong đó có sự nghiệp của mình” 


