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Bằng khen

Nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 3 của mình, CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA) đề nghị Hội Tin học 
Việt Nam tặng Bằng khen của Hội THVN cho 9  thành viên tập thể của VFOSSA về thành tích 
« Đóng góp xuất sắc cho các hoạt động của CLB và xây dựng cộng đồng PMTDNM VN thời gian 
2014-2016 » theo danh sách và tóm tắt thành tích như sau:

STT Tên đơn vị Tóm tắt thành tích nổi bật

1 Công ty Cổ phần Phát triển
nguồn mở và Dịch vụ FDS

- Tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của VFOSSA 
(đóng góp sức người, tài trợ)
- Chủ trì và đóng góp xuất sắc cho cộng đồng OpenCPS, góp 
phần đắc lực triển khai NQ 36a của CP bằng PMNM.

2 Công ty Cổ phần Giải pháp
Thông tin (iWay)

- Tham gia nhiều hoạt động của VFOSSA (đóng góp sức người, 
tài trợ), đặc biệt cho công tác tư vấn PMNM cho Bộ TTTT, SFD
- Tham gia và đóng góp tích cực cho cộng đồng OpenCPS, 
OpenEC
- Phát triển và triển khai PMNM SecureMail tại nhiều nơi

3 Công ty TNHH Giải pháp 
phần mềm CMC

- Tham gia và đóng góp tích cực cho cộng đồng OpenCPS
- Ứng dụng và triển khai thành công PMNM OpenCPS cho cấp 
Bộ, Ngành.

4 Công ty Cổ phần Đầu tư & 
Phát triển Công nghệ Tâm 
Việt

- Tham gia và đóng góp tích cực cho cộng đồng OpenCPS
- Ứng dụng và triển khai thành công PMNM OpenCPS + ePar 
cho cấp địa phương tại nhiều tỉnh.

5 CLB PMTDNM Trường 
Đại học Công nghệ - 
ĐHQGHN

- đã tích cực hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng cho 
VFOSSA ( Đại hôi II, SFD 2014, SFD 2015)

6 CLB PMTDNM Viện 
CNTT-TT, Trường 
ĐHBKHN

- đã tích cực hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện PMNM cho VFOSSA 
(SFD 2013, SFD 2016, Drupal Camp 2015)

7 Công ty i3 Network 
Solutions

- Tham gia tích cực nhiều hoạt động của VFOSSA (đóng góp 
sức người, tài trợ)
- Đóng góp xuất sắc vào việc tuyên truyền, phổ biến PMNM 
trong các trường Đại học  và kết nối với cộng đồng khác.

8 CLB PMTDNM Trường 
ĐH Đại Nam

- đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động PMTDNM/NM cho SV và
cán bộ trong trường
- tham gia tích cực tất cả các ngày hội SFD 

9 CLB PMTDNM Viện ĐH 
Mở HN

- đã tích cực tham gia các kỳ thi OLP nội dung PMNM và đạt 
giải cao (nhất năm 2016)
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Cúp lưu niệm VFOSSA

Chủ tịch CLB VFOSSA tặng Cúp lưu niệm của VFOSSA cho 14 cá nhân có tên dưới đây về thành 
tích « Đóng góp xuất sắc cho hoạt động của CLB 2014-2016 » :
STT Tên cá nhân Tóm tắt thành tích nổi bật

1 Lê Quang Hiếu 
Cộng đồng VietOpenStack/Ban 
OT

Đóng góp xuất sắc cho nội dung thi PMNM của OLP Tin
học, trong xây dựng và điều hành cộng đồng 
VietOpenStack và Ban OpenTour

2 Trần Hữu Cường
Cộng đồng Docker Hà Nôi/Ban 
OT

Đóng góp rất tích cực cho nội dung thi PMNM của OLP 
Tin học, trong xây dựng và điều hành cộng đồng Docker 
HN và Ban OpenTour

3 Lê Phú Cường
Công ty FDS/Ban OT

Đóng góp rất tích cực cho Ban Open Tour và kết nối 
cộng đồng CSMO, ITEC

4 Hoàng Văn Thắng 
Tổ hợp GD ITPlus

Đóng góp rất tích cực cho nhiều sự kiện cộng đồng của 
VFOSSA (SFD, huấn luyện, thể thao).

5 Mông Chí Hiệp
UVBCH khóa II

Tham gia tích cực và góp sức cho nhiều hoạt động của 
VFOSSA (Hội thảo, Sinh nhật 2017)

6 Hoàng Trung Kiên 
Công ty NetNam

đã có đóng góp rất tích cực cho công tác truyền thông 
(sáng tác đồ họa) của hầu hết sự kiện của VFOSSA

7 Cao Thùy Trang 
Công ty NetNam

đã có đóng góp rất tích cực cho công tác truyền thông và 
tổ chức của nhiều sự kiện quan trọng của VFOSSA.

8 Nguyễn Hữu Long
Công ty GiaLong Computer

Tham gia tích cực và góp sức cho nhiều hoạt động của 
VFOSSA (SFD, Sinh nhật 2015)

9 Nguyễn Năng Thắng
Công ty iWay

Tham gia tích cực và đóng góp nhiều công sức (thuyết 
trình, huấn luyện) cho các kỳ SFD

10 Vũ Văn Thảo
Cty Vinades/Cộng đồng NukeViet

đóng góp chủ chốt cho phát triển PMNM NukeViet, huấn
luyện cho SFD, diễn giả và thành viên BTC nhiều sự 
kiện của cộng đồng NukeViet, hỗ trợ cộng đồng.

11 Phan Tấn Dũng
Cty Vinades/Cộng đồng NukeViet

đóng góp chủ chốt cho phát triển PMNM NukeViet, Có 
nhiều thành tích trong việc phát triển cộng đồng 
NukeViet & hỗ trợ người dùng, xây dựng và duy trì hệ 
thống trung tâm dịch thuật của NukeViet

12 Âu Dương Đạt
Công ty VHT

Tham gia tích cực và góp sức cho nhiều hoạt động của 
VFOSSA (Hội thảo, Sinh nhật 2016)

13 Nguyễn Văn Hiền
Công ty iNet Solutions

Tham gia tích cực và góp sức cho nhiều hoạt động của 
VFOSSA (Hội thảo, Sinh nhật 2016)

14 Nguyễn Cao Luân
Công ty GTO Software

Tham gia tích cực và góp sức cho nhiều hoạt động của 
VFOSSA (Hội thảo, Sinh nhật 2016)
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