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HOT NEWS

 

Diễn ra từ 26/2 – 2/3/2018,. Vietnam IT Day 2018 đã thu hút hàng trăm 
khách mời khách mời đến từ các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Nhật Bản 

như: Softbank, NEC Solutions Innovator, InfoGram, đại diện JISA, JETRO… Đây là sự 
kiện do VINASA, VJC, JISA  đồng tổ chức tại 4 thành phố lớn của Nhật Bản: Tokyo, Yokoha-

ma, Osaka và Fukuoka. Tham gia sự kiện, anh Nguyễn Tấn Minh - Phó Giám đốc GMO-Z.com 
RUNSYSTEM đã có phần chia sẻ về các cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp CNTT Việt Nam 

với khách hàng Nhật Bản.
 
Sự kiện nhận được sự quan tâm của chính phủ với sự tham gia của đại sứ, tổ chức hội IT của hai 
nước, các khách hàng lớn như Softbank, NEC… và hơn 200 khách mời đến từ các doanh nghiệp 
Nhật, mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Anh Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám đốc Công 
ty, đại diện GMO-Z.com RUNSYSTEM tại hội thảo đã rất thành công trong việc đưa hình ảnh công ty 
đến gần hơn nữa với các doanh nghiệp CNTT Nhật Bản.

Phiên thảo luận với chủ đề “Tương lai hợp tác CNTT giữa Việt Nam và Nhật Bản” có anh Nguyễn Tấn 
Minh tham dự cùng với các khách mời là đại diện của Softbank, NEC Solutions Innovators, InfoGram, 
Luvina. Phiên thảo luận xoay quanh mảng công nghệ cao như AI, IoT, Big Data,..phát triển nguồn nhân 
lực, chiến lược China + 1,..trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đã thu hút sự quan tâm lớn của các 
khách mời tham dự.

Chia sẻ tại sự kiện, các khách hàng đánh giá rằng mặc dù Việt Nam cũng có những vấn đề đang bị 
quá tải như khả năng đào tạo nhân lực công nghệ mới của còn hạn chế, thiếu chiến lược lâu dài 
để đối ứng khi lợi thế cạnh tranh về giá sẽ ngày càng giảm, song các khách mời Nhật Bản đều 
thể hiện sự yêu mến với Việt Nam và mong muốn tiếp tục hợp tác.

Dự kiến đến năm 2030, nền công nghiệp công nghệ cao Nhật Bản sẽ thiếu hụt gần 600.000 kỹ 
sư công nghệ thông tin. Trước dự báo đó, Vietnam IT Day 2018 đem đến những thông tin 
quan trọng cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang có ý định đầu tư vào Việt Nam từ 

những chia sẻ thẳng thắn và khách quan từ các khách hàng lớn. Tham dự Vietnam IT 
Day lần này, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã có thêm được những 

thông tin cũng như cơ hội để định hướng rõ ràng hơn, 
từ đó có chiến lược phát triển phù hợp trong thời 

đại 4.0, đem lại nhiều giá trị cho khách 
hàng.

      GMO-Z.com RUNSYSTEM
và những cơ hội phát triển mới tại Vietnam IT Day 2018 
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Tại GMO-Z.com RUNSYSTEM, các chị em luôn được các anh 
“Nâng như nâng trứng, Hứng như hứng hoa”. Mỗi mùa 8/3 đến, các 

bông hoa tươi xinh nhất công ty luôn được các chàng trai cưng chiều hết 
mực. 

Ở khắp mọi hàng quán, chợ hoa, anh em đã phải vắt kiệt từng tế bào não để tìm kiếm, 
chọn ra những món quà làm vui lòng phái đẹp, khiến chị em ưng cái bụng.
Ngày đặc biệt này, tập thể các anh em của GMO-Z.com RUNSYSTEM khắp 3 miền đã ủ mưu 
nào để làm chị em bất ngờ và hạnh phúc??

Tại đầu cầu Hà Nội, chị em đã trải qua 1 ngày 8/3 đáng nhớ, diễn ra từ ngoài cửa cho đến tận văn 
phòng, từ sáng tinh mơ cho đến lúc chiều muộn. Hàng loạt bất ngờ đến từ những hậu duệ của 
Lạc Long Quân: những quả trứng bé xinh được trao tận tay từ cửa thang máy, Hội Xuân nô nức với 
vô vàn những trò chơi dân gian hấp dẫn cho chính các anh đạo diễn. Chị em được vui chơi thỏa 
thích và thu về những phần quà “ngập mặt”. Các chị em còn được dành hẳn 1 tiếng thư giãn 
xông hơi đá muối Himalaya, đúng chất được chăm sóc từ đầu đến chân luôn!  “Không gì khiến phụ 
nữ xinh đẹp hơn là niềm tin của họ rằng mình xinh đẹp.” Vì vậy, các chị em hãy biết cách yêu 
thương và trân trọng bản thân mình để luôn xinh đẹp, rạng rỡ, tự tin và kiêu hãnh nhé!

Anh em đầu cầu chi nhánh Đà Nẵng và Hồ Chí Minh cũng không chịu thua kém độ lãng man với 
các chàng trai Hà Thành, những cánh hoa hồng đỏ thắm, những tấm thiệp xinh xinh, màn giao lưu 
văn nghệ “tình tứ” giữa những FA-er đã hâm nóng không gian ấm cúng tại văn phòng. Chưa kể 
đến các minigame tăng độ “cọ xát” giữa những nam thanh nữ tú đã chắp cánh cho không ít 

mối tình chớm nở. Tuy “cư dân” của 2 đầu cầu này không đông đảo và “hung hãn” như ở 
Hà Nội nhưng tình cảm giữa những Runner nơi đây lại cực kỳ khăng khít, thân thương. 

8-3 không chỉ là ngày tôn vinh phái đẹp mà “cánh 
mày râu” cũng xứng đáng được dành những lời cảm 
ơn từ tận sâu bên trong tấm lòng chân thành của 
các chị em phụ nữ. Cảm ơn các soái ca Runner 
trên khắp mọi miền đã dành tặng những bất ngờ 

siêu ngọt ngào cho các chị em!

Khám phá 8/3 lãng mạn hơn cả ngôn tình
của chị em Runners 3 miền
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Vượt bão hoàn thành xuất sắc Dự án phát triển tool tổng hợp về hệ thống hỗ trợ công 
việc với 93,4 điểm hài lòng.

Dự án phát triển tool tổng hợp về hệ thống hỗ trợ công việc sử dụng ngôn ngữ C# và WPF kéo dài 
6,5 tháng do anh TùngLV phụ trách. Đây là dự án các thành viên đánh giá  là cơ hội và cũng là 
thách thức lớn với với mỗi Runners. Bởi lẽ thành viên dự án 3/4 là Dev chuyên code Java, nên khi 
tiếp xúc với ngôn ngữ C# và WPF khó tránh lúng túng và khó khăn khi bắt nhịp dự án thời gian đầu. 
Trong suốt thời gian thực hiện dự án, các thành viên luôn không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và học 
hỏicác đồng nghiệp dự án khác có kinh nghiệm về C#.

Một điểm “khó nhằn” nữa của dự án là việc khách hàng liên tục thay đổi spec và không có thời 
gian gửi cố định. Việc quản lý tiến độ dự án trở nên khó khăn và các thành viên phải update lịch 
trình liên tục để đảm bảo khối lượng công việc.

Giữa một cơn bão đầy những thách thức và khó khăn, thuyền trưởng TùngLV cùng các thành viên 
đã phải “quẩy” xuyên màn đêm, tìm ra các cách giải quyết hợp lý cho dự án. Khó khăn chồng 
chất là thế, nhưng trái ngọt mà các thành viên dự án thu về cũng là những điều quý giá không thể 
mua được. Các thành viên đã tăng level nhanh chóng với ngôn ngữ C#, học hỏi được cách thức 
thực hiện automation test. Ngoài ra còn nắm vững hơn về quy trình chuẩn của khách hàng và  
đảm bảo an toàn thông tin.

Bão đã tan, nắng lại về cùng con số 93,4 điểm rực rỡ. Tin rằng với những kinh nghiệm đổ mồ hôi sôi 
nước mắt này, Runners sẽ ngày càng chạy “mượt mà” hơn khi tiếp nhận các dự án mới trong tương 
lai.
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PROJECT STORY

COMING UP EVENT
Một mùa giải bóng đá nữa lại về với thôn dân yêu bóng đá của 

GMO-Z.com RUNSYSTEM.
Bạn là người yêu thích bóng đá?

Bạn là người đam mê theo dõi trái bóng tròn trên sân cỏ?
Và bạn là người yêu mến Football Club của GMO-Z.com RUNSYSTEM?

Vậy đích thị giải đấu này là dành cho bạn!
Hãy cùng tiếp thêm “sinh lực” cho FC GMO-Z.com RUNSYSTEM với sự có mặt cổ vũ của các bạn vào 

Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần từ 10/3 – 24/3/2018 tại Sân bóng Đại học Thủy lợi nhé!
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Nhân đây chị hãy mách nhỏ cho chị em bí kíp 
với nhé!

Chuẩn “gơn” mẫu mực của gia đình, chồng 
ngoan con khéo nhà xe đề huề.

Túm gọn thành tích: Buddy 2016, Thanks card 
2017, Best Runners 2017

Người ngoài thấy: Vui tính nhí nhảnh đáng yêu quá trời!!
Trong một diễn biến khác: Tính nóng như lửa, cứ giận là 
ta chém, chém hết!

Khát khao cháy bỏng giản dị như bao anh chị em khác 
Tăng lương, tăng lương,…

Đã tròn 5 cái mùa xuân Anh Đào di cư đến GMO-Z.com 
RUNSYSTEM, mình cùng cố gắng thành 1 cây cổ thụ lão 
làng nơi đây nhé! 
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SMILE’S FLOWERS

Vui tánh hay cười, thiên thần chuyên được 
đóng vai “ác”
Tánh tình cẩn thận tỉ mỉ, dự án nào mà giao 
vào tay chị là chị cân hết, quy trình cứ để chị lo!

Ơ mà sao xinh như này, giỏi như này, mà bóng hồng 
vẫn lẻ bóng đi về? Chứng tỏ cũng khó tánh nha!

Lê Thị Thu Phương
SQA

Lê Thị Thu Phương
SQA

Lại Thị Vân Anh 
Tokyo Branch

Lại Thị Vân Anh 
Tokyo Branch
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Love messages

Anh nào đã đến Gờ Mờ (GMO)
Ra về hãy nhớ đến em nụ cười
IT con gái rạng ngời
Girl nào cũng đẹp, vạn người cười xinh
Anh đi sẽ nhớ bóng hình
Tâm còn để đó thân hình rời xa
Oh, chúc chị em Run na (Runner) 
Smile luôn giữ, không già, trẻ lâu.

   Ngô Văn Tẩu - CEO 

Ngày phụ nữ Việt Nam.
Chúc chị chúc em luôn chắc "tay súng"
Chúc chị chúc em luôn "sờ" đúng mục tiêu.
Chúc chị chúc em luôn "yêu chiều" đồng 
nghiệp.
Chúc chị chúc em luôn " trẻ đẹp trong mắt 
đàn ông "
Và chúc tất cả "bọn" đàn ông, đêm nay vượt 
"doanh số".

    Nguyễn Anh Đoàn - interner Infra Group

Là Phụ nữ: Bạn phải nghĩ giống như đàn ông, hành động 
cử chỉ phải như một quý cô lịch thiệp, phải giữ bề ngoài như 
cô gái trẻ và phải làm việc như một chú ngựa.
Thật vất vả khi là một người phụ nữ!
Chúc chị em sức khoẻ dẻo dai, luôn xinh đẹp và dù cuộc 
sống có còn nhiều bất công thì hãy luôn tự hào vì là một phụ 
nữ nhé

   Phạm Đào Lâm - Division Manager

"Chúc các chị em trong công ty sẽ nhận được nhiều quà, 
nhiều hoa, nhiều lời khen và lời chúc của các soái ca GMO 
trong ngày 8-3. Chúc các chị em luôn tươi vui, xinh đẹp, trẻ 
trung và thành công trong cuộc sống!"
Nguyễn Đức Thiện - ISD

   Nguyễn Đức Thiện - ISD

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tôn vinh, tri ân phụ 
nữ trên toàn cầu. Cảm ơn các chị em phụ nữ, các bà, các 
mẹ và các em là một nửa không thể thiếu, là hậu phương 
vững chắc chăm lo gia đình, là sự an ủi cho cánh đàn ông 
sau những ngày vất vả bên ngoài. Gưi toàn thể phụ nữ của 
GMO-Z.com RUNSYTEM lời chúc chân thành nhất từ các đấng 
mày râu, chúc chị em ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc rạng 
rỡ. Happy women’s day 2018!

   Phạm Tiến Hùng - Group Manager

Người ta thường nói thế giới này sẽ không bao giờ phát 
triển nếu không có những phát minh của những thiên tài, 
nhưng tôi thấy, nếu không có những người phụ nữ thì còn lâu 
mới có những thiên tài. Cảm ơn các chị em luôn là hình mẫu 
siêu nhân hoàn hảo trong mọi việc từ công việc, gia đình đến 
cá nhân,... Chúc các bạn luôn hiền dịu mà mạnh mẽ, thực tế 
mà nhiều mộng mơ, bận rộn mà chẳng khi nào ngừng xinh 
đẹp, giống như mẹ tôi và bạn gái của tôi! <3
 
    Trần Tuấn Đạt - TC
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