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Tại buổi tổng kết thường niên của Trung tâm 
Internet Việt Nam VNNIC (Vietnam Internet 
Network Information Center) diễn ra vào ngày 
20/12/2017 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM rất 
vinh dự nhận giải thưởng Nhà đăng ký có tốc độ 
phát triển tên miền mới cao nhất. GMO-Z.com 
RUNSYSTEM cũng được đánh giá là 1 trong 3 doanh 
nghiệp tiêu biểu và được Thứ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông Phạm Hồng Hải vinh danh tại lễ tổng kết.
Trong phần đóng góp cho chương trình phát triển của 
VNNIC, anh Ngô Văn Tẩu – Giám đốc công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM 
đã có những chia sẻ tâm huyết về các vấn đề còn tồn đọng và mong muốn hướng giải quyết 
trong năm 2018:

“Mặc dù đã có chế tài về khách hàng đăng ký tên miền quốc tế và tên miền .VN, tuy nhiên mới chỉ 
có yêu cầu bắt buộc khách hàng đăng ký thông tin đầy đủ với tên miền .VN. Còn với tên miền quốc 
tế thì họ đang ngầm hiểu là không cần thiết khiến chúng tôi phải nhắc nhở khá nhiều. Trong thời gian 
tới mong VNNIC cũng như Bộ TT & TT sẽ có giải pháp nào đó để truyền thông đến khách hàng sử dụng 
Internet Việt Nam rằng đăng ký tên miền quốc tế cũng cần đăng ký đầy đủ thông tin và minh bạch 
giống như tên miền .VN.”
 

GMO-Z.com RUNSYSTEM hiện đang triển khai 2 thương hiệu đăng ký tên 
miền là TENTEN và Z.com. Với sự khích lệ và kỳ vọng từ VNNIC, trong năm 
2018 tới GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tiếp tục giữ vững và đẩy mạnh phát 
triển hơn nữa, mang lại những dịch vụ tốt nhất cho người dùng Internet 
Việt Nam.
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Công Phượng “cười thả ga” khi giao lưu cùng Runners tại 
GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ngày 22/12/2017, “siêu bão” mang tên Công Phượng đã chính thức đổ bộ 
vào văn phòng GMO-Z.com RUNSYSTEM. Với nụ cười hiền và những câu trả 
lời chân chất, ngô nghê nhưng cực kì duyên, “cơn bão” mà chàng cầu 
thủ sinh năm 95 tạo ra đã “cướp” đi bao trái tim của các chị em Runners.
Đây là chuyến ghé thăm đầu tiên của Công Phượng với vai trò Đại sứ 
Thương hiệu Z.com Việt Nam. Công Phượng đã có dịp tham quan văn 
phòng GMO-Z.com RUNSYSTEM tại Hà Nội đồng thời có một màn giao lưu 
đầy vui nhộn, ấm cúng cùng các Runners tại đây.

Runners được một dịp no nê thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ 
những cô gái xinh đẹp từ CLB Guitar, cười thả ga với những game vui nhộn cùng Công Phượng. Ấn tượng đẹp 
về số 10 của ĐTQG Việt Nam đã ghi dấu đậm sâu trong tâm trí các Runner và tất cả đều chờ đợi một dịp trở lại 
gần nhất của chàng cầu thủ xứ Nghệ tài năng này.

Ấm áp cùng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập GMO-Z.com RUNSYSTEM chi nhánh Tokyo

Là chi nhánh ra đời thứ hai trong đại gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM, chi 
nhánh Tokyo xứng danh là bậc bô lão được người người yêu mến. Tròn 10 năm 
thành lập, anh chị em chi nhánh Tokyo đã cùng sum vầy để kỷ niệm khoảnh 
khắc bước sang tuổi thứ 11 thật thiêng liêng và ấm áp vào ngày 15/12 vừa qua.
 
Cùng sự chung tay giúp sức của hội anh chị em nơi hậu phương Việt Nam, 
Runners Tokyo đã trải qua những phút giây ý nghĩa với bánh kem, rượu vang và 
thật nhiều tiếng cười. Từng gương mặt quen thuộc được kỳ công dàn dựng trong 
các video đã khiến Runners Tokyo đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đặc 
biệt còn có món quà bí mật là những lời chúc ấm áp từ Runner Hà Nội, Đà Nẵng, 

thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các thành viên của gia đình 
GMO-Z.com RUNSYSTEM Tokyo. Từng kỷ niệm được gợi nhớ 
qua mỗi đoạn chia sẻ của Runner Việt Nam đã mang lại nhiều 
tiếng cười đến cho tất cả các thành viên. 

Bước sang tuổi thứ 11, các thành viên của chi nhánh Tokyo đã 
“lên dây cót” tinh thần cho một tương lai sẽ “đánh bắt” được 
thêm nhiều hơn nữa dự án về cho Runners nơi quê nhà. Chúc cho 
chi nhánh Tokyo sẽ luôn vững tay chèo để công ty ngày một phát 
triển và mở rộng hơn nữa.
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N E W S Tưng bừng đón năm 
mới 2018 cùng GMO 

Internet Group

Ngày 4/1/2017 vừa 
qua, Bữa tiệc đón năm 

mới của Tập đoàn GMO 
Internet Group siêu “hoành tráng” 

đã diễn ra trong không khí từng bừng 
và đầy hứng khởi. Các Runners Hà Nội 
cũng được dịp hòa mình vào không khí vui 
tươi của buổi tiệc qua “cầu truyền hình trực tiếp” Nhật 
Bản - Việt Nam ngay tại văn phòng của mình. Còn gì tuyệt 
vời hơn khi tất cả được ngồi bên nhau, sẻ chia khoảnh 
khắc năm mới với những đồng nghiệp từ nước Nhật xa 

xôi và cùng hy vọng vào một năm mới đầy thành 
công đang đón chờ phía trước.

Liên minh 
Q-COMM-FSD với siêu 

phẩm teambuiding 
đón Noel cực “chất”

Bữa tiệc đón Giáng Sinh 
sau bao ngày dày công khổ 
luyện của Liên minh huyền thoại 
Q-COMM-FSD chính thức bùng nổ vào ngày     
22/12, đem đến cho các Runner một Noel cực kì đáng nhớ!  
Với bầu nhiệt huyết căng tràn, những chàng trai cô gái tài 
năng của Liên minh Q-COMM-FSD rất chịu chơi đầu tư 1 
chương trình “chất” đến từng milimet với nhiều nội dung 
hấp dẫn như phim ngắn Siêu anh hùng hội tụ, tiết mục 
nhảy sôi động chào mừng Giáng sinh, minigame 

cực thú vị cùng giải thưởng siêu hấp dẫn,..

Cười hết cỡ đầu tuần 
cùng Biệt đội Smile

“Ám ảnh kinh hoàng” mỗi sáng 
thứ 2 đầu tuần ư? Điều này chắc 

chắn không đến với các Runner 
của chúng ta rồi bởi mọi mệt mỏi 
sẽ biến mất ngay tức thì với “siêu 
năng lực” của Biệt đội Smile. Biệt đội Smile đem đến 

những nụ cười tươi rói cùng những câu chào buổi sáng 
đầy thân thiện giúp các Runner thổi bay sự uể oải và 

khởi đầu một tuần làm việc đầy năng lượng!  

Bùng nổ “đại tiệc” Giáng sinh của  gia đình 
GMO-Z.com RUNSYSTEM

Hòa cùng với sắc màu rực rỡ của mùa Giáng sinh 2017 
trên khắp phố phường, không khí đón Giáng Sinh của đại 
gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng tưng bừng, náo 
nhiệt với vô vàn các hoạt động độc - lạ. Tạm gác lại sự 
tất bật, hối hả của công việc cuối năm, Runners đã có 
một ngày lễ Giáng sinh với nhiều món quà độc đáo, 
những tràng cười không ngớt và hơn cả là cảm giác 

ấm áp, thân quen khi được xích lại gần nhau hơn.
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Danh tính: Võ Văn Đức

Xuất thân: Danang Branch
Thời gian cư ngụ tại GMO-Z.com 

RUNSYSTEM: 4 năm
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Hiền lành tốt bụng và thân 
thiện, ấy là những điểm dễ nhận thấy 

khi lần đầu gặp “hót boi” Võ Văn Đức, nhưng 
ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn nhạy cảm, luôn 

nghĩ suy về cuộc đời. Đã bao mùa trăng qua, anh vẫn 
luôn kiếm tìm cho mình 1 bến đỗ của cuộc đời, và cuối 

cùng anh đã tìm thấy GMO-Z.com RUNSYSTEM – nơi cho anh 
bình yên và hạnh phúc.

3 năm gắn bó cùng chi nhánh Đà Nẵng, Võ Đức là một trong những 
trụ cột chèo lái con thuyền đưa Runners ngày đi xa hơn trên con 
đường phát triển. Luôn quan tâm đàn em, nhiệt tình giúp đỡ đồng 
nghiệp nhưng cũng không kém phần nghiêm túc khi bắt tay vào các 
dự án, anh chiếm được sự yêu thương của tất cả mọi người đã từng 
cùng làm việc. Dự án anh góp mặt đều được khách hàng “ưng cái 
bụng” và phản hồi tích cực mà gần đây nhất là dự án Webmeisai. 
Có lẽ điều khiến anh tiếc nuối nhất, là sau 3 năm có rất nhiều các 
Runners đáng yêu, xinh xắn vào rồi lại ra công ty, ấy thế mà giờ anh 
vẫn ôm gối trông phòng. Mong ước cháy bỏng của anh trong 
năm mới này là sẽ có thêm nhiều đô la để lấy vợ, công ty sẽ 

ngày một phát triển hơn nữa, lên hơn 40 người ở chi nhánh 
Đà Nẵng. 

Chúc cho chàng trai năm ấy của chi nhánh Đà Nẵng 
sẽ sớm hoàn thành ước nguyện bấy lâu và sẽ 

luôn là người anh gương mẫu của gia đình 
Runners!
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Dự án bảo trì và phát triển hệ thống ERP đạt 91.43 điểm hài lòng từ khách hàng

Dự án bảo trì và phát triển hệ thống ERP (viết tắt ERP) do anh Nguyễn Thành Đô làm PM là dự án đòi hỏi rất cao cả 
về chuyên môn nghiệp vụ cũng như sự bền bỉ. Kéo dài hơn 3 năm, dự án đòi hỏi về tính bảo mật cao cũng như khả 

năng tập trung, liên tục cập nhật và nâng cao các kỹ năng mới phục vụ cho công tác phát triển hệ thống. Các thành 
viên tham gia dự án làm việc trong một văn phòng riêng biệt bảo mật, không được phép sử dụng các thiết bị điện tử 

internet khác ngoài máy tính với đường dẫn mạng mà khách hàng cung cấp.

 3 năm như một ngày, các Runners tham gia dự án đều phải dồn sự tập trung cao độ. Những công cụ như Google search, 
Facebook, báo mạng,..được anh em nhất trí đánh giá là thứ xa xỉ trong phòng. Runners tham gia dự án luôn phải đối mặt với 
áp lực liên tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ bản thân do đây là dự án nhiều nghiệp vụ khó, nếu không hiểu nghiệp vụ sẽ gây 
khó khăn trong việc test. 

Tuy nhiều khó khăn và áp lực, nhưng những chàng trai ý chí thép của GMO-Z.com RUNSYSTEM vẫn vượt qua và trên tất cả là 
hoàn thành nhiệm vụ chinh chiến. Dự án được khách hàng đánh giá cao về chuyên môn, tiến độ của đội ngũ, chất lượng 
data và khả năng tối ưu của source. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có những phản hồi tích cực về sự tận tâm cũng như 
tinh thần học hỏi, nắm bắt các kỹ thuật, công nghệ mới của các thành viên như Hùng NQ, Tiến ND, Vũ VD và Đông NSH. 
Đây là những ghi nhận mang tính khích lệ vô cùng lớn đối với các thành viên. Mong rằng các Runner sẽ tiếp tục giữ 
vững tay code, luôn cống hiến hết mình để các dự án luôn hoàn thiện thật "chất” trong thời gian tới.
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PROJECT STORY

5 ĐIỀU SẾP DẠY
1. Yêu Sếp, yêu đồng nghiệp.
2. Làm việc tốt, không được dốt.
3. Hợp tác tốt, job nhanh chốt.
4. Giữ gìn nhân phẩm thật tốt.
5. Khiêm tốn, mặt dày, dũng cảm.
Và hãy nhớ chào thật to, thật hào hứng 
mỗi sáng khi gặp sếp và đồng nghiệp 
của mình nhé!

“Bom tấn” New Year Party 2018 sắp sửa khai hỏa, hứa hẹn sẽ 
đem đến cho Runners khắp mọi miền những bữa tiệc sôi động để 

khép lại một năm 2017 đầy đáng nhớ. Runners sẽ được thưởng thức một 
“mâm cỗ” thịnh soạn với vô vàn các “món ăn” 
được đầu tư kĩ lưỡng. Chưa kể đến màn vinh danh 
các Runners có thành tích xuất sắc nhất trong 6 
tháng cuối năm cũng là một “món ăn” rất đáng 
trông chờ. Đặc biệt, “siêu phẩm” Đại hội Võ lâm 
lần đầu ra mắt sẽ mang đến cho Runners cơ 
hội để nhìn lại năm 2017 qua góc nhìn cực kì 
hài hước và mới lạ! Cùng đếm ngược để đón 
chờ những bất ngờ thú vị thôi nào! 

COMING UP EVENTS
LỜI SẾP DẠY
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“Về với đội của anh, đảm bảo các
 chú sẽ được no cái bụng!” “Mình hợp nhau đến như vậy,

 thế nhưng không phải là yêu”

“Người đàn ông
em yêu đôi khi có những phút giây

 yếu đuối không ngờ”
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