
Ph  l c A: H  s  đăng ký H i viên cá nhânụ ụ ồ ơ ộ
Hồ sơ đăng ký Hội viên cá nhân gồm

1. Đơn xin gia nhập VFOSSA
2. Phiếu thông tin Hội viên cá nhân
3. Scan CMND hoặc Hộ chiếu
4. Scan thẻ sinh viên (nếu là sinh viên) để được hưởng chính sách miễn hội phí.

N i dung « Đ n xin gia nh p VFOSSA » (email)ộ ơ ậ
Kính gửi BCH VFOSSA,
Tên tôi là …................................
Sau khi đã tìm hiểu kỹ Điều lệ và Quy chế Hội viên của CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA), tôi 
hoàn toàn tán thành Điều lệ và cam kết sẵn sàng tuân thủ Quy chế Hội viên của CLB. Tôi xin được 
gia nhập CLB với tư cách Hội viên cá nhân. Tôi xin gửi kèm thư này Phiếu thông tin cá nhân và 
scan CMND/Hộ chiếu của tôi.
Tôi xin trân trọng cám ơn.

M u « Phi u thông tin H i viên cá nhân » (t p PDF)ẫ ế ộ ệ

PHI U THÔNG TIN H I VIÊN CÁ NHÂNẾ Ộ

Họ và tên : Năm sinh : Giới tính : Dân tộc:

Email : Điện thoại :

Địa chỉ liên lạc:

Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay : Trình độ học vấn:

Đơn vị công tác:

Năm bắt đầu biết và
sử dụng PMTDNM:

Tên và email người giới thiệu gia nhập VFOSSA:

Lĩnh vực có thể đóng góp cho PMTDNM :

Mục tiêu tham gia phong trào PMTDNM :



Ph  l c B : H  s  đăng ký H i viên Doanh nghi pụ ụ ồ ơ ộ ệ
Hồ sơ đăng ký Hội viên Doanh nghiệp gồm

1. Đơn xin gia nhập VFOSSA
2. Phiếu thông tin Hội viên Doanh nghiệp
3. Scan giấy phép kinh doanh

N i dung « Đ n xin gia nh p VFOSSA » (email)ộ ơ ậ
Kính gửi BCH VFOSSA,
Tên tôi là …................................ , chức vụ …............................, Cty …................
Sau khi đã tìm hiểu kỹ Điều lệ và Quy chế Hội viên của CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA), chúng
tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ và cam kết sẵn sàng tuân thủ Quy chế Hội viên của CLB. Chúng tôi
xin được gia nhập CLB với tư cách Hội viên Doanh nghiệp. Tôi xin gửi kèm thư này Phiếu thông 
tin doanh nghiệp và scan Giấy phép kinh doanh của chúng tôi.
Tôi xin trân trọng cám ơn.

Mẫu « Phiếu thông tin Hội viên Doanh nghiệp » (tệp PDF)

PHI U THÔNG TIN H I VIÊN DOANH NGHI PẾ Ộ Ệ

Tên doanh nghiệp (Việt, Anh)

Tên giao dịch, viết tắt

Địa chỉ trụ sở chính
Điện thoại
E-mail
Website

Họ và tên TGĐ
Điện thoại
E-mail

Ngành nghề kinh doanh
Vốn điều lệ

Số lượng nhân viên 

Sản phẩm/Dịch vụ PMNM

Họ và tên người đại diện tại 
VFOSSA (nếu khác TGĐ)
Điện thoại
E-mail

Ghi chú :
● Số lượng nhân viên: nếu có thể cho biết số nhân viên có kỹ năng về phần mềm nguồn mở (PMNM) ở các lĩnh 

vực : sử dụng, phát triển, tiếp thị.
● Sản phẩm/Dịch vụ PMNM : càng chi tiết càng tốt (có thể kèm link đến trang giới thiệu chi tiết trên web), kèm 

theo thâm niên (có từ năm nào) và số lượng người có thể tham gia.



Ph  l c C: H  s  đăng ký H i viên T  ch c Xã h iụ ụ ồ ơ ộ ổ ứ ộ
Hồ sơ đăng ký Hội viên Tổ chức Xã hội gồm

1. Đơn xin gia nhập VFOSSA
2. Phiếu thông tin Hội viên Tổ chức Xã hội

Nội dung « Đơn xin gia nhập VFOSSA » (email hoặc tệp ảnh 
scan)

Kính gửi BCH VFOSSA,
Tên tôi là …................................ , chức vụ …............................, [Tên tổ chức đại diện] …................
[Giới thiệu về tổ chức, ví dụ :
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển PMTDNM phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu tại 
Trường ….., CLB PMTDNM của Khoa/Trường …. đã được thành lập.]
Sau khi đã tìm hiểu kỹ Điều lệ và Quy chế Hội viên của CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA), chúng
tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ và cam kết sẵn sàng tuân thủ Quy chế Hội viên của CLB. Chúng tôi
xin giới thiêu và đề nghị được gia nhập VFOSSA với tư cách Hội viên Tổ chức Xã hội. Tôi xin gửi 
kèm thư này Phiếu thông tin về chúng tôi.
Xin trân trọng cám ơn.

M u « Phi u thông tin H i viên T  ch c/Xã h i » (t p PDF)ẫ ế ộ ổ ứ ộ ệ

PHI U THÔNG TIN H I VIÊN T  CH CẾ Ộ Ổ Ứ

Tên tổ chức (Việt, Anh)

Tên viết tắt

Địa chỉ 
Điện thoại
E-mail
Website

Họ và tên người đứng đầu
Điện thoại
E-mail

Họ và tên người đại diện tại 
VFOSSA (nếu khác NĐĐ)
Điện thoại
E-mail

Số lượng thành viên 

Sản phẩm/Dịch vụ FOSS quan
tâm và/hoặc có kinh nghiệm



Phụ lục D: Hồ sơ đăng ký Hội viên (Dành cho cơ quan, 
tổ chức Nhà nước)

Hồ sơ đăng ký Hội viên dành cho cơ quan, tổ chức nhà nước gồm
1. Đơn xin gia nhập VFOSSA
2. Phiếu thông tin Hội viên (Dành cho cơ quan, tổ chức Nhà nước)
3. Scan quyết định thành lập và các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có)

N i dung « Đ n xin gia nh p VFOSSA » (email)ộ ơ ậ
Kính gửi BCH VFOSSA,
Tên tôi là …................................ , chức vụ …............................, [Cơ quan …................]
Sau khi đã tìm hiểu kỹ Điều lệ và Quy chế Hội viên của CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA), chúng
tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ và cam kết sẵn sàng tuân thủ Quy chế Hội viên của CLB. Chúng tôi
xin được gia nhập CLB với tư cách Hội viên Tập thể. Thuộc nhóm Hội viên nhà nước số ….. dưới 
đây :
1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường học, viện nghiên cứu) có tư cách pháp nhân, có tài khoản,
con dấu riêng, có thu (có lợi nhuận), có các sản phẩm/ dịch vụ liên quan đến PMTDNM hoặc ứng
Tôi xin gửi kèm thư này Phiếu thông tin Hội viên và scan quyết định thành lập và các văn bản pháp
lý có liên quan của chúng tôi.
Tôi xin trân trọng cám ơn.

Mẫu « Phiếu thông tin Hội viên Doanh nghiệp » (tệp PDF)

PHI U THÔNG TIN H I VIÊN Ế Ộ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Tên đơn vị (Việt, Anh)

Tên giao dịch, viết tắt

Địa chỉ cơ quan
Điện thoại
E-mail
Website

Họ và tên người đứng đầu
Điện thoại
E-mail

Họ và tên người đại diện tại 
VFOSSA (nếu khác NĐĐ)
Điện thoại
E-mail

Số lượng cán bộ, nhân viên 

Sản phẩm/Dịch vụ FOSS quan
tâm và/hoặc có kinh nghiệm



Phụ lục E: Thông tin tiếp nhận hội phí
Hội viên có thể nộp hội phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Chuyển khoản :
Tên đơn vị: Hội Tin học Việt Nam
Số tài khoản: 003 70406 0000 979
Tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, sở giao dịch 64-68 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: [Tên đơn vị] ttoán hội phí VFOSSA [năm]
Hội viên sau khi nộp hội phí bằng chuyển khoản vui lòng gửi email thông báo tới thuky@vfossa.vn 
để bộ phận thư ký kiểm tra thông tin.

Liên hệ kiểm tra/ giải đáp thắc mắc về tình trạng hội phí
Chị Nguyễn Xuân Hương
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Association - VFOSSA)
Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng Hội tin học Việt Nam - 
VAIP)
ĐT: (84.24) 38211725/ext 604
Mobile: 0986727473
Email: nguyen.xuan.huong@vfossa.vn


