Hội Tin học Việt Nam
CLB PMTDNM Việt Nam
(VFOSSA)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách đề nghị tặng bằng khen của VAIP cho một số cá
nhân và tập thể của VFOSSA có thành tích xuất sắc đóng
góp cho cộng đồng PMTDNM và các sự kiện của VFOSSA
năm 2020
Kính gửi: Thường vụ Hội Tin học Việt Nam (VAIP)
Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA), thành viên của VAIP,
chuẩn bị tổ chức lễ sinh nhật VFOSSA lần thứ chín (2012-2021). Năm 2020 mặc dù trong
hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước vì đại dịch COVID-19, VFOSSA vẫn cố gắng tổ
chức và tham gia được nhiều hoạt động và sự kiện để thích nghi với tình hình mới, biến
nguy thành cơ. Để động viên và ghi nhận đóng góp của các cá nhân và tập thể thành viên
VFOSSA trong năm 2020, đặc biệt là các thành viên trẻ, nhiệt tình với phong trào và cộng
đồng, VFOSSA kính đề nghị Thường vụ, Ban thi đua khen thưởng của VAIP tặng bằng khen
của VAIP cho 6 tập thể và 2 cá nhân có tên dưới đây:
Về tập thể:
STT Tên thành viên

Thành tích nổi bật

1

Công ty Cổ phần Phát
- Tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của VFOSSA (đóng
triển nguồn mở và Dịch góp sức người, tài trợ Văn phòng VFOSSA)
vụ FDS
- Tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt và đóng góp nhiều nhất cho cộng
đồng OpenCPS. Phát triển nền tảng mới Flex Digital dựa hoàn trên
PMNM được Bộ 4T chọn là 1 trong những nền tảng tiêu biểu phục
vụ CĐS. Đóng vai trò đầu mối và sáng lập viên của Liên minh
CoMeet với giải pháp họp trực tuyến cùng tên dựa trên PMNM
Jitsi được Bộ 4T tổ chức khai trương.
- Tài trợ và có đóng góp tích cực cho clip video giới thiệu lịch sử
và thành tựu của VFOSSA phục vụ cho Diễn đàn quốc gia
Vietnam Open Summit 2020.

2

Cty Cổ phần NetNam

- Tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của VFOSSA
- Tham gia và hỗ trợ tích cực về hạ tầng cho các thành viên
VFOSSA nói chung. Nhiều ý kiến đóng góp có giá trị cho việc kết
nối cộng đồng và thành viên VFOSSA. Sáng lập viên của Liên
minh CoMeet với giải pháp họp trực tuyến cùng tên dựa trên
PMNM Jitsi.
- Tài trợ và có đóng góp tích cực cho clip video giới thiệu lịch sử
và thành tựu của VFOSSA phục vụ cho Diễn đàn quốc gia
Vietnam Open Summit 2020.

3

Công ty Cổ phần Phát

- Tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của VFOSSA
1

triển Nguồn mở Việt
- Đóng góp và tích cực dẫn dắt cộng đồng PMNM NukeViet. Sản
Nam (VINADES., JSC) phẩm dauthau.info phát triển trên NukeViet thành công và gây
nhiều tiếng vang. Chủ trì dự án PMNM nền tảng giáo dục số
iGiaoduc.vn
- Tài trợ bảo trì và vận hành website cho VFOSSA
- Chủ trì và tài trợ cho nội dung thi PMNM cho OLP Tin học 2020
tại trường ĐH Cần Thơ.
- Tài trợ và có đóng góp tích cực cho clip video giới thiệu lịch sử
và thành tựu của VFOSSA phục vụ cho Diễn đàn quốc gia
Vietnam Open Summit 2020.
4

Công ty TNHH Đỉnh
- Tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của VFOSSA. Giữ
Quang (DQN CO.,LTD) vai trò đầu tầu trong các hoạt động của VFOSSA tại TP HCM.
- Sáng lập viên, hạt nhân tích cực và đóng góp kỹ thuật cho giải
pháp họp trực tuyến của Liên minh Comeet
- Tài trợ video clip giới thiệu lịch sử và thành tựu của VFOSSA
phục vụ cho Diễn đàn quốc gia Vietnam Open Summit 2020.

5

Công Ty Cổ Phần Tư
Vấn và Tích Hợp Công
Nghệ D&L

- Tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của VFOSSA. Có
sản phẩm PAMAir sử dụng và triển khai trên PMNM đạt nhiều
giải thưởng trong nước và khu vực.
- Tài trợ giải thưởng cho khối thi PMNM cho OLP Tin học 2020
tại trường ĐH Cần Thơ.
- Tài trợ video clip giới thiệu lịch sử và thành tựu của VFOSSA
phục vụ cho Diễn đàn quốc gia Vietnam Open Summit 2020.

6

Công ty Cổ phần Hệ
thống Mạng thông tin
Tích hợp Tối ưu ( i3
Network Systems)

- Tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của VFOSSA.
- Tài trợ giải thưởng cho khối thi PMNM cho OLP Tin học 2020
tại trường ĐH Cần Thơ.
- Tài trợ video clip giới thiệu lịch sử và thành tựu của VFOSSA
phục vụ cho Diễn đàn quốc gia Vietnam Open Summit 2020.

Về cá nhân:
STT Họ và tên

Đơn vị công tác

Thành tích nổi bật

1

Phan Tấn Dũng

Công ty VINADES Phụ trách ra đề và chấm thi cho nội dung PMNM

2

Lê Trung Nghĩa

Ban tư vấn phát
triển GD Mở, Hiệp
hội các trường
ĐH&CĐ VN

của OLP năm 2020. Có đóng góp quyết định
trong thành công của giải thưởng.

Đã có đóng góp xuất sắc cho việc phổ biến và
phát triển cộng đồng Dữ liệu mở và Giáo dục mở
Việt Nam. Tác giả bền bỉ của blog VNFOSS gòm
các bài dịch và thuyết trình nhằm phổ biến và
nâng cao nhận thức của cộng đồng về Nguồn mở.

Hà Nội, ngày 5/1/2021
T/M BCH CLB VFOSSA
Chủ tịch

Nguyễn Hồng Quang
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