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1. GIỚI THIỆU VỀ WTI: 

Công ty TNHH Dịch Vụ - Quảng Cáo Web Tiện Ích được thành lập từ tháng 09 năm 2013 theo 

quyết định số 1801314923 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như: Truyền thông, Quảng cáo, Quảng cáo trực 

tuyến, Cổng thông tin (Portal), Thiết kế website, phát triển phần mềm, cung cấp Domain, 

Hosting, Server, quảng cáo từ khóa, google adsword, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử; 

... Với các chuyên gia hàng đầu, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép kín. Con người WTI luôn 

được trau dồi, tu dưỡng và ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình. “Chăm sóc khách 

hàng là để tồn tại và phát triển” đã là câu nói cửa miệng của mỗi con người WTI. 

Với đội ngũ thiết kế đồ họa và kỹ sư CNTT trẻ, đầy sáng tạo và năng động, chịu khó và ham học 

hỏi. Cùng sự góp sức của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về thiết kế và phát triển ứng dụng 

trên Internet, chúng tôi tự hào (là đơn vị thiết kế web hàng đầu Cần Thơ) khi mang đến cho 

khách hàng những website cao cấp với phong cách thiết kế website chuyên nghiệp, để lại ấn 

tượng sâu sắc trong lòng người viếng thăm, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh cho khách 

hàng trong lĩnh vực quảng bá tên tuổi trên Internet. 

Song song đó, chúng tôi còn là nhà tư vấn, thiết kế và phát triển các giải pháp CNTT toàn diện 

cho doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ như tư vấn, thiết kế triển khai cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin, phát triển và phân phối các sản phẩm phần mềm có chất lượng cao, đáp ứng các nhu 

cầu đa dạng của khách hàng. 

2. SỨ MỆNH 

WTI ra đời với sứ mệnh đưa mong muốn của khách hàng trở thành hiện thực hoá bằng những 

giải pháp hữu ích nhất, chi phí thấp nhất, chất lượng tốt nhất với phương châm phục vụ "đơn 

giản – nhanh chóng – hiệu quả". 

3. TẦM NHÌN  

WTI phấn đấu năm 2018 sẽ trở thành một công ty chuyên cung cấp những dịch vụ phục vụ cho 

ngành CNTT hàng đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và trở thành công ty hàng đầu Việt 

Nam về dịch vụ CNTT vào năm 2023 với phong cách phục vụ tốt nhất để đem đến sự hài lòng 

tuyệt đối cho khách hàng. 

4. KHẨU HIỆU: 

“ĐƠN GIẢN – NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ” 
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Phương châm hoạt động của Công ty TNHH DV - QC WTI: 

Công ty TNHH DV - QC WTI luôn hướng tới những công nghệ cao nhằm mục đích tư vấn cũng 

như chuyển giao công nghệ có chất lượng cao tới khách hàng. Chính điều này đã mang lại hiệu 

quả kinh tế cho khách hàng trong bối cảnh kinh tế hội nhập. 

Đối với Công ty TNHH DV - QC WTI sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Sự 

hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dịch vụ, sản phẩm mà Công ty cung 

cấp: chất lượng cao của sản phẩm, dịch vụ; của giải pháp; và điều quan trọng nhất là mạng lại 

hiệu quả cho khách hàng. 

Công ty TNHH DV - QC WTI đã xây dựng những nguyên tắc chuẩn trong phục vụ khách hàng 

như sau: 

- Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi yêu cầu của khách hàng. 

- Đảm bảo sự hoạt động liên tục đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp. 

- Nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã. 

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý và sức cạnh tranh cao. 

- Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao. 

5. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN: 

Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch Vụ - Quảng Cáo Web Tiện Ích 

Tên Viết tắt: WTI 

Tên giao dịch quốc tế: UTILITY WEB CO, LTD 

Trụ sở chính: 218/44B Trần Hưng Đạo, P An Nghiệp, Q Ninh Kiều, Tp Cần Thơ 

Tel: (+84) 7103 734 985     

Website: http://webtienich.vn – http://webtienich.com 

E-mail: info@webtienich.vn - natuan@webtienich.vn 

Mã số thuế: 1801314923 

6. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN:  

Các sản phẩm dịch vụ của WTI đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp công nghệ hiện đại 

của thế giới và khả năng sáng tạo của người Việt Nam. Việc ứng dụng Khoa học Công nghệ tiên 

tiến và khai thác nguồn nhân lực trong nước đã giúp cho WTI tạo ra được những sản phẩm 

chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế với giá cả cạnh tranh. 

http://webtienich.vn/
http://webtienich.com/
mailto:info@webtienich.vn
mailto:natuan@webtienich.vn
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Các dự án được quản lý và thực hiện theo những quy trình và tiêu chuẩn quốc tế, đảm 

bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của khách hàng. 

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ khách hàng của WTI bao gồm một đội ngũ các nhà tư vấn, 

thiết kế và chuyên viên lập trình giỏi được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong 

các dự án quốc tế luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn. 

7. CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN:  

 Thiết kế 

Công nghệ biên tập và dựng phim giới thiệu theo 3d After Effect, phim 2 chiều 

Macromedia Flash, Xử lý ảnh Adobe Photoshop, vẽ đồ hoạ Adobe Inlustrator, Corel Draw 

với những phiên bản mới nhất, chuyên nghiệp nhất. 

 Lập trình 

WTI định hướng phát triển và sử dụng công nghệ phần mềm phi thương mại với 

tính ổn định cao và chi phí thấp nhằm phục vụ tốt cho thị trường trong nước Zend, Mysql … 

     Môi trường Linux, Window 

    Công nghệ Web+  

    Ngôn ngữ : C#, VB, ASPX, PHP…  

    Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server, Oracle, MySql 

         Tư vấn hệ thống Công nghệ thông tin, phát triển phần mềm ứng dụng trên nền 

web, dịch vụ lập trình quốc tế, tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống, 

phát triển các ứng dụng Web, cung cấp các dịch vụ IT chuyên nghiệp và dịch vụ gia tăng 

là các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. Với đội ngũ tư vấn giỏi và có kinh nghiệm, 

chúng tôi được các khách hàng tin tưởng trong việc hoạch định các chiến lược và lộ trình 

đầu tư toàn diện một cách hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. 

 Web Servers & Application Servers: IIS, Apache Web Server, IBM 

Websphere, BEA Weblogic, SiliverStream, Microsoft.NET. 

 Middleware & Web Services: J2EE/EJB, RMI, CORBA, ORBit, RMI-IIOP, 

COM/DCOM, MTS, SOAP, DB2 XML Extender. 

 Programming Language and Scripting: C, C++, Visual Basic, JSP,  ASP, 

ASP.NET, Java/VB Script, XML/XSL, XSL-FO, HTML/DHTML, WebL, PL/SQL. 
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 Web Deverlopment: HTML/DHTML, WebL, ASP, Servlet/JSP, Java Script, VB 

Scrip, PHP, MS FrontPage, MS Visual InterDev, CoffeeCup HTML, Macromedia 

Studio MX, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Zend Studio. 

 Operating System: Sun Solaris, Redhat Linux, MS DOS, MS Window 

95/98/NT/2000, Novel Netware, OS/400, HP Unix, AIX, AS/400, Sun Solaris, 

OS/2, and VMS/VÃ. 

 Database: Oracle, MS SQL Server, MS Access, FoxPro , MySQL, DB2, 

PostgreSQL. 

 Networking: Novell, Window NT/2000, UNIX, Linux, Internet/Intranet, 

WAN/LAN, Voice over IP, low-level TCP/IP, Mobile Computing. 

 Solutions and architecture: Portal server and applications, Data warehouse 

implementations, Web-based Applications, Client/Server Applications, e-

Commerce, ERP solutions. 

 Portal: Liferay, Dotnetnuke 

 Open source: Laravel Framework for website, zend framework for website, 

prestashop for website, Wordpress for website, Magento for website 
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8. SẢN PHẨM DỊCH VỤ: 

Với định hướng chiến lược trong vòng 3 năm WTI phấn đấu trở thành công ty chuyên nghiệp 

hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính: Truyền thông, Quảng cáo trực tuyến, Tư 

vấn thiết kế website, Dịch vụ tên miền, hosting, Giải pháp thương mại điện tử, ... WTI đã và 

đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau: 

 Quảng cáo và truyền thông 

 Quảng cáo trực tuyến 

 Xuất bản báo điện tử 

 Tư vấn xây dựng hệ thống TMĐT 

 Nghiên cứu thị trường trực tuyến 

  Tư vấn Seo từ khóa lên top 1 google và quảng cáo Google Adwords 

 Tư vấn, thiết kế website 

 Tư vấn thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp 

 Tư vấn thiết kế website bán hàng 

 Tư vấn thiết kế và cung cấp giải pháp TMĐT 

 Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố 

 Dịch vụ tên miền và hosting lưu trữ dữ liệu 

 Đăng ký tên miền quốc tế và việt nam 

 Cung cấp server lưu trữ 

 Cung cấp giải pháp email doanh nghiệp 

 Cung cấp giải pháp bảo mật, bảo vệ hệ thống 

 Giải pháp TMĐT 

 Xây dựng dự án TMĐT 

 Tư vấn, hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm TMĐT 

 Cung cấp giải pháp TMĐT cho doanh nghiệp 

 Thiết hệ thống phần mềm phục vụ quản lý 

 PM quản lý đặt vé xe khách 
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 PM quản lý quán ăn, quán cafe 

 PM quản lý nhân sự tiền lương 

 PM quản lý bán hàng 

 Thiết kế PM quản lý theo yêu cầu của khách hàng 

 Cổng thông tin Portal 

 Tích hợp hệ thống cho các dự án quản trị hệ thống lớn 

 Tư vấn các dự án CNTT 

 Đào tạo SEO website và Internet Marketting cho Doanh Nghiệp 

9. DANH SÁCH SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

STT Sản phẩm Phân loại Đối tượng khách hàng 

1 Cổng thông tin điện tử Portal Portal Sở ban ngành, doanh nghiệp 

2 Enterprise Resoure Planning (ERP) Application Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 

3 Giải pháp quản trị dự án 
Web, 

Application 
Cơ quan nhà nước 

4 
Phần mềm quản lý nhà hàng – khách 
sạn 

Web, 
Application 

Nhà hàng, khách sạn 

5 
Phần mềm quản lý quán ăn, quán 
café 

Web, 
Application 

Quán ăn, quán cafe 

6 Phần quản lý đặt vé xe khách 
Web, 

Application 
Công ty xe khách 

 
Phần mềm đặt phòng khách sạn, đặt 
tour trực tuyến 

Web page 
Khách sạn, cty lữ hành tour du 
lịch 

7 Hệ thống website thương mại điện tử Web page 
Doanh nghiệp trong nước, nước 
ngoài 

8 Thiết kế website chuyên nghiệp Web page Doanh nghiệp, sở ban ngành 
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10. CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Cổng thông tin điện tử UBND huyện Côn Đảo 
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2. Cổng thông tin điện tử thị xã ngã 7 
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3. Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV 
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4. Trung tâm khuyến công – Sở công thương TPCT 
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5. Trung tâm phát triển du lịch TP Cần Thơ 
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6. Khách sạn Ninh Kiều 2 
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7. Website Ninh Kiều Tralvel - Khách sạn Ninh Kiều 1 
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8. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D Cần Thơ 
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9. Công ty cổ phần chế biến thủy sản Long Phú 
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10. Lâm trường Mùa Xuân 
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11. Chi nhánh Cty TNHH một thành viên 622 – Xí Nghiệp 406 
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12. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hiển – Cà Mau 
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11. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

1. BỆNH VIÊN ĐA KHOA SỐ 10 

Địa chỉ: Cây Số 10, Quốc Lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 

2. VNPT CẦN THƠ 

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

3. TRUNG TÂM CNPM ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Địa chỉ: 01 Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

4. TRUNG TÂM CNPM TP CẦN THƠ 

Địa chỉ: 29 Cách mạng tháng 8, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

5. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT 

Địa chỉ:212A, Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

6. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM XD SƠN NGUYÊN 

Địa chỉ:28/3E, Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

7. KHU DU LỊCH SÀI GÒN CÔN ĐẢO 

Địa chỉ: Số 18-24, Đường Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8. TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ CẦN THƠ 

Địa chỉ: 93/4 Trần Hưng Đạo - Q. Ninh Kiều – TPCT 

9. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC HIỂN 

Địa chỉ: Khóm 8 - Thị trấn Rạch Gốc - huyện Ngọc Hiển - tỉnh Cà Mau 

10. CÔNG TY DU LỊCH VIỆT CHÂU Á VIET ASIA TRAVEL 

Địa chỉ: A4/61 Đường số 1, KDC Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

11. CÔNG TY TNHH DU LỊCH XD - TM - DV TIỆN ÍCH 

Địa chỉ: 40F Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 

12. CTY TNHH KỸ THUẬT P VÀ P 

Địa chỉ: khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp Cần Thơ 

13. TRUNG TÂM LUYỆN THI DIỆU HIỀN 

Địa chỉ: Số 27 đường số 1 khu dân cư Metro, P.Hưng Lợi Q.NK, TP.Cần Thơ 

14. PARADISE RESORT PHÚ QUỐC 

Địa chỉ: 143 Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, 

Tỉnh Kiên Giang 

15. CÔNG TY TNHH MTV TMXD KHÔNG GIAN XANH 

Địa chỉ: 288/27 Nguyễn văn cừ, P.An Hòa,Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
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16. CAFE PHA LÊ 

Địa chỉ: Số 146B Trần Văn Hoài, Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

17. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC XUÂN 

Địa chỉ: Khu dân cứ số 5, thị trấn Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

18. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN WESTERNCABLES 

Địa chỉ: Lô C6, khu công nghiệp BMC- Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Quận Cái 

Răng, Thành Phố Cần Thơ 

19. CÔNG TY TNHH SX DV & TM HUỲNH THÀNH 

Địa chỉ: 717 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7 

20. CÔNG TY TNHH TM XNK Cẩm Vinh 

Địa chỉ: 14A, Phan Đình Phùng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

21. CÔNG TY TNHH TM-DV-SẢN XUẤT HOÀNG NAM 

Địa chỉ: 129-131 Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (góc 

đường số 3 KDC Hồng Phát) 

22. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

Địa chỉ: Số 1 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 

23. HTX CÂY GIỐNG THIÊN PHƯỚC TẠI HẬU GIANG 

Địa chỉ: Ấp Kinh Mới, TT Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang 

24. CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP KIM THÁI 

Địa chỉ: Số A1-2, Đường số 7, KDC Công An, P. Phú Thứ Q Cái Răng, TP Cần Thơ 

25. SAO VIET PLASTICS JOIN STOCK COMPANY 

Địa chỉ: Ấp Hồi Thành, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, TP Vĩnh Long 

26. SALON Ô TÔ QUỐC THỐNG 

Địa chỉ: 270 Nguyễn Văn Linh - P. Hưng Lợi - Q. Ninh Kiều - Tp Cần Thơ 

27. CƠ SỞ SẢN XUẤT KHỔ QUA RỪNG THUẬN LỘC 

Địa chỉ: G110 Đường 55, KDC 586, P Phú Thứ, Q cái Răng, TP Cần Thơ 

28. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HOÀNG 

HÂN 

Địa chỉ: 333/10, KV 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

29. PHÚ QUỐC SUNNY HOTEL 

Địa chỉ: 18 Nguyễn Đình Chiểu, Khu Phố 2, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên 

Giang 

30. TRÁI CÂY SẠCH 9999 – NHÀ HÀNG BIỂN ĐÔNG 

Địa chỉ: 100 Cách mạng tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Hải Sản Biển Đông 3) 
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12. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

WTI là một hệ thống đội ngũ nhân viên và lãnh đạo chuyên nghiệp hóa, gồm nhiều thành 

viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty lớn, đầu ngành. Mô hình vận hành hoạt động 

công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận hành cỗ máy 

kinh doanh và gia tăng sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty. 

 

 
 
 

Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề ra 

với phương châm “Đơn giản - Nhanh chóng - Hiệu quả”, WTI chú trọng vào chuyên môn hóa và 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và nhóm phòng ban hỗ trợ.  

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình 

thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường 

ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng 

người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín 

đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu WTI trong việc cung cấp các dịch vụ 

tối ưu đến các Quý khách hàng. 

Bằng các hệ thống quản trị trực tuyến, chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu để 

đảm bảo mục tiêu và kế hoạch đề ra luôn thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu. Ngoài ra điều 
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này còn giúp đảm bảo các mục tiêu nhân sự luôn rõ ràng và cụ thể. Những điều này đã và đang 

giúp chúng tôi luôn có 1 đội ngũ nhân sự lớn mạnh, công ty lớn mạnh. 

Hầu hết các nhân viên trong Công ty đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. 

Những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tư trao dồi, rèn luyện kỹ 

năng đã tạo cho Công ty TNHH DV - QC WTI một nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong 

lĩnh vực mà Công ty cung cấp.  

          Tại WTI chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. Công ty TNHH DV - QC 

WTI luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ 

luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì Công ty TNHH DV - QC WTI luôn có những định 

hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành công của Công ty được chia cho chính những thành 

viên xuất sắc của Công ty, những người làm nên sức mạnh của Công ty ngày nay. 

13. NGUỒN NHÂN LỰC 

Với đội ngũ nhân viên chính thức gồm 10 nhân sự và các cộng tác viên là đội ngũ freelancer hợp 

tác theo dự án luôn sẵn sang để có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu của khách hàng. 

 

 Các chứng chỉ hỗ trợ khác 

 Lập và quản lý dự án CNTT 

 Giám sát thi công công trình CNTT 

 Đánh giá dự án đầu tư 

 Nghiệp vụ đấu thầu 

 Kỹ năng hoạch định chính sách 

 Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT 

 Kỹ năng tư duy sang tạo và phản biện 

Cùng với đội ngũ nhân viên trẻ có kiến thức chuyên môn cao và sáng tạo phong cách làm 
việc nhanh chóng và hiệu quả chúng tôi tự hào có thể đáp ứng tốt nhu cầu của quý khách hàng 
với chất lượng phục vụ tốt nhất. 

 

Trình độ học vấn Số lượng (người) % / tồng số cán bộ nhân viên 

Thạc sĩ 2 20% 

Đại học 4 40% 

Lập trình viên 3 30% 

Cao đẳng 1 10% 

Tổng cộng 10 100% 
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14. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 

1. VỐN: 

-   Vốn cố định đăng ký kinh doanh: 500.000.000 vnđ 

-   Vốn lưu động: 100.000.000 vnđ 

2. NGUỒN VỐN: 

-   Vốn chủ sở hữu: 500.000.000 vnđ 

-   Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức tài trợ đương đương 

tổng nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm và tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị 

đầu tư ngay khi WTI ký được HĐ với các đối tác. 

15. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU TỪ NAY ĐẾN 2019 

1. MỤC TIÊU: 

-  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 25% năm 

-  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 30% năm 

-  Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp 

2. GIÁ TRỊ WTI ĐANG XÂY DỰNG: 

     Giá trị cốt lõi mà WTI đang theo đuổi là niềm tin vào sự nỗ lực và tinh thân làm chủ 

doanh nghiệp của các thành viên công ty. Với nguồn năng lực nội tại, sự phát triển của WTI 

được kích hoạt từ hạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, năng động, 

chuyên nghiệp, sáng tạo mang lại tinh thần doanh nhân thời đại mới dám chấp nhận thử 

thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

 

     Tại WTI toàn thể lãnh đạo và nhân viên chúng tôi đặt lên hàng đầu phương châm:  

“Lợi ích của khách hàng là sự sống còn của công ty”. 


