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Tết thiếu nhi, Vui mê ly
1/6 rộn ràng 3 miền cùng runners nhí

Thỏa thuận tích hợp SmartOCR
TRONG GIẢI PHÁP CỦA EZCLOUD

GIÚP TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ROBOTICS

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

Đi�m danh 5 qu�n �n ngon
giúp Runner “hạ nhiệt” hè này

Chàng trai vàng trong làng AI

Ðáp án câu hỏi:
Bạn hãy cho biết, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã nhận được mấy giải thưởng tại Lễ trao Danh hiệu 
Sao Khuê 2019?

Câu trả lời:
Tại Lễ trao Danh hiệu Sao Khuê 2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã nhận được 2 giải thưởng:  
Danh hiệu Sao Khuê cho dịch vụ Offshore (Gia công và Xuất khẩu phần mềm) và Top 10 Sao 
Khuê 2019 với SmartOCR – Ứng dụng nhận dạng chữ viết tay 
Xin chúc mừng Runner Nguyễn Thị Thu Hoài (QA) đã có đáp án đúng và nhanh nhất gửi về hòm 
thư pr@runsystem.net
Phần thưởng trị giá 50.000VND sẽ được gửi tới bạn sớm nhất trong tháng 6 này nhé!

Tháng 05/2019 vừa rồi, trụ sở chính Hà Nội đã mở rộng văn phòng thêm tầng 12 của tòa nhà 
Ocean Park. Bạn hãy cho biết hiện tại có những bộ phận nào đang làm việc tại tầng 12?

02 Runners có câu trả lời chính xác và gửi về hòm thư pr@runsystem.net sớm nhất sẽ có cơ hội 
nhận phần quà trị giá 50.000VND tiền mặt.

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM
KẾT QUẢ KÌ TRƯỚC
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Tham dự buổi lễ ký kết, về phía 
GMO-Z.com RUNSYSTEM có ông 
Ngô Văn Tẩu – Giám đốc Công ty, 
ông Nguyễn Tấn Minh – Phó giám 
đốc Công ty. Ðại diện phía ezCloud 
là sự góp mặt của ông Nguyễn 
Hoàng Dương – Giám đốc điều hành, 

TÍCH HỢP SMARTOCR
TRONG GIẢI PHÁP CỦA EZCLOUD

TIN BÃO GIẬT

ông Ðặng Thành Trung – Giám đốc 
sáng tạo.
Theo đó, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ 
trong việc tích hợp trực tiếp ứng 
dụng SmartOCR của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM thành một tính năng 
thuộc phần mềm quản lý khách sạn 

của ezCloud. SmartOCR là ứng 
dụng cho nhận dạng chữ viết và 
trích xuất các dữ liệu từ ký tự hình 
ảnh chuyển đổi sang text tiếng Việt 
và tiếng Nhật dựa trên nền tảng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Sản 
phẩm vượt qua hàng trăm đối thủ 
nặng ký khác, vinh dự đạt danh hiệu 
TOP 10 Sao Khuê 2019 vừa qua.
ezCloud là một công ty công nghệ 
trong lĩnh vực quản lý khách sạn, 
chuyên cung cấp những giải pháp 
công nghệ giúp đơn giản hóa công 
việc quản lý và kinh doanh khách 
sạn.
Thỏa thuận hợp tác này là khởi 
nguồn cho sự hợp tác sâu rộng 
trong tương lai của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM và ezCloud hứa hẹn sẽ 
mang tới cho người dùng những trải  
nghiệm, tiện ích đột phá từ hai sản 
phẩm đạt danh hiệu Sao Khuê 2019. 

gày 24/05/2019, tại trụ sở văn phòng của ezCloud, GMO-Z.com 
RUNSYSTEM và công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu vừa ký 
kết thỏa thuận hợp tác tích hợp trực tiếp giải pháp nhận diện chữ viết 

SmartOCR vào hệ thống phần mềm, giải pháp của ezCloud.

TẾT THIẾU NHI, VUI MÊ LY:
1/6 RỘN RÀNG CÙNG CÁC 
RUNNER NHÍ
Tết thiếu nhi 1/6  năm nay thực sự đã trở thành sân chơi 
sôi động và ý nghĩa của gia đình nhà RUN. Ðó là khoảng 
thời gian ghi dấu những kỷ niệm đẹp không chỉ với các 
Runner mà còn là với tuổi thơ các thành viên nhí trong 
gia đình chúng ta. 

Trong số bản tin lần này, hãy cùng theo chân phóng viên 
của Smile Express khám phá không khí ngày Quốc tế 
thiếu nhi tại 3 miền nhé!

Tại trụ sở văn phòng Hà Nội
Trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm 
nay, các Runner nhí tại Hà Nội đã 
được tham gia ngày hội "Bé làm 
người lớn" với những hoạt động 
không những thú vị lại còn rất bổ ích: 
Trải nghiệm khu Lập trình với các 
công việc của một lập trình viên “đích 
thực” với những màn hình code "dày 
đặc" để tạo ra các trò chơi, phần 
mềm hữu ích và trải nghiệm kính 
thực tế ảo cùng những thước phim 
gay cấn, hồi hộp; Hóa thân thành  
một nhân viên kinh doanh với những 
chiêu thức bán hàng, trả lời khách 
hàng siêu đỉnh khiến ai cũng không 
nỡ chối từ tại khu Kinh doanh và 
chăm sóc khách hàng; Trở thành một 
nhà tuyển dụng, kế toán viên, nhân 
viên hành chính, phóng viên, quay 
phim chụp ảnh chuyên nghiệp với 
những thiết bị không thể thiếu như 
CV, các con dấu, máy photo, máy in, 
máy ảnh… tại khu Back-Office. 
Những trải nghiệm về nghề nghiệp 
của bố mẹ đã khiến các cô bé, cậu bé 
của chúng ta say mê hơn bất cứ thứ 
gì. Tại khu vực sảnh sân khấu chính, 
các Runner nhí còn được tham gia 
các trò chơi vận động và trí tuệ, 
thưởng thức tiết mục ảo thuật độc 
đáo, cùng tập Happy Time và nhận 

những phần quà vô cùng đáng yêu. 
Chắc chắn rằng, “Bé làm người lớn” 
không chỉ mang lại những tiếng cười 
sảng khoái cho các bé mà đây còn là 
cơ hội để các bé hiểu hơn về công việc 
mà bố mẹ mình vẫn làm hàng ngày.

Do phần đông các thành viên Chi 
nhánh Ðà Nẵng đều là các bạn trẻ, 
chưa lập gia đình nên các Runner 
đã chọn một cách mừng ngày Quốc 
tế thiếu nhi vô cùng khác biệt với 
anh em tại chi nhánh khác. Ðó là tổ 
chức Teambuilding để các bạn nhỏ 
cùng tham gia. Trong chuyến đi lần 
này, với điểm đến Triêm Tây Hội An, 
các thành viên đã được khám phá 
thêm nhiều bất ngờ thú vị về vùng 
đất Ðà Nẵng “tưởng quen mà lạ”, 
cũng như phong cảnh thân thương 
nơi đây. Bên cạnh đó, thông qua các 
trò chơi tập thể trẻ trung, vui nhộn, 

Đầu cầu Chi nhánh Đà Nẵng

mỗi thành viên có cơ hội gắn kết hơn 
với các đồng nghiệp đến từ nhiều 
nhóm, nâng cao thêm tinh thần 
đoàn kết của anh chị em Runner Ðà 
Nẵng. Ðồng thời, với các Runner nhí 
Ðà Nẵng, ngoài tham gia Team-
building cùng bố mẹ, các phần quà 
dễ thương cũng đã được trao đến 
tay các bạn nhỏ. 

Hoà chung với không khí vui tươi và 
rộn ràng của ngày Quốc tế thiếu nhi 
tại khắp 3 miền, năm nay, văn 
phòng Chi nhánh Hồ Chí Minh đã 
được chuẩn bị đầy ắp những món 
quà được gói ghém cẩn thận, thắt 
nơ xinh xắn để gửi tới các Runner 
nhí của chúng ta. Mỗi món quà gửi 
đi như một lời chúc tốt đẹp nhất 
dành tặng tới các Runner nhí. Mong 
rằng các bạn nhỏ sẽ thích thú với 
những món quà này!

Đầu cầu Chi nhánh Hồ Chí Minh
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Ðúng như lời bật mí của anh Ngô Văn Tẩu - Giám đốc công ty trong buổi tiệc 
New Year Party 2019, Runner Hà Nội đã được hưởng niềm vui đón “nhà mới” 
vào tháng 5 vừa qua. Những thay đổi trong định hướng chiến lược kéo số lượng 
Runners đang “cư trú” tại văn phòng Hà Nội đang tăng lên không ngừng 
chính là cội nguồn của việc mở rộng văn phòng tại Trụ sở chính Hà Nội.

Theo đó, kể từ tháng 05/2019, toàn bộ Runners thuộc Internet Infra Division 
và BizConnex đã chuyển lên “nhà mới” tại tầng 12 tòa nhà Ocean Park. Cuộc 
“di dân” số lượng lớn này không chỉ đem lại sự thoải mái, rộng rãi cho các 
anh em tầng 6, mà còn giúp, những “cư dân mới” của tầng 12 cũng được trải 
nghiệm văn phòng mới toanh với đầy đủ tiện nghi. Hy vọng “ngôi nhà mới” 
sẽ là nguồn động lực cho các thành viên thuộc văn phòng trụ sở Hà Nội gắn 
bó và cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty.

3600 Smile

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI 
MỞ RỘNG VĂN PHÒNG

PHỤC VỤ MỤC TIÊU
 TĂNG TRƯỞNG

Ngày 23/5/2019, tại trụ sở Hà Nội, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã tiếp đón 
các bạn sinh viên mới tốt nghiệp của đoàn Qualica đến tham quan và 
phỏng vấn. Tiếp đón đoàn, đại diện Ban lãnh đạo công ty có anh Nguyễn 
Tấn Minh – Phó Giám đốc và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng 
Nhân sự đã nhiệt tình, hướng dẫn và trao đổi với các bạn sinh viên.

Cuộc  gặp gỡ diễn ra hết sức sôi nổi khi các bạn sinh viên liên tục đặt ra 
những câu hỏi thú vị liên quan đến vấn đề công việc của các nhân viên, đặc 
biệt là nhân viên nữ, quan điểm về công việc của sinh viên và những cách 
thức để thu hút, tuyển dụng được nguồn nhân lực phục vụ cho các vị trí 
công việc khác nhau. Chuyến tham quan công ty đã diễn ra thành công và 
hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có thật nhiều những cơ hội hợp tác cũng 
như những buổi giao lưu, trao đổi giữa hai công ty.

Ngày 22/5/2019, tại trường đại học Ðiện lực (EPU), 
GMO-Z.com RUNSYSTEM đã có mặt trong Job Fair 
EPU - Ngày hội việc làm và mang theo “cơn bão” tuyển 
dụng với gần 50 vị trí khác nhau từ lập trình viên đến 
sales, marketing… Ngày hội đã thu hút đông đảo sinh 
viên tham gia, mang lại nhiều cơ hội giúp các bạn được 
tiếp cận với các công việc  thực tế khi vẫn còn trên ghế 
nhà trường.

ĐÓN SINH VIÊN
MỚI TỐT NGHIỆP
CỦA ĐOÀN QUALICA 
ĐẾN THAM QUAN VÀ 
PHỎNG VẤN

Tại gian hàng của GMO-Z.com RUNSYSTEM, các bạn sinh viên vô cùng hào hứng tham gia game thực tế ảo X-box, 
được tư vấn miễn phí về các vị trí tuyển dụng của công ty và tham gia phỏng vấn thử với cơ hội được trở thành thành 
viên của công ty. Ðến với Job Fair năm nay, GMO-Z.com RUNSYSTEM cùng 30 doanh nghiệp khác đã mang đến 
nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các bạn sinh viên. Cuộc gặp gỡ lần này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc 
tìm hiểu môi trường thực tập và làm việc trong tương lai của các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối.

“ĐẠI NÁO” JOB FAIR EPU 2019
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Sau quá trình nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ Face Recognition, 
hệ thống chấm công nhận diện khuôn mặt dự kiến sẽ được triển khai thử 
nghiệm cho các Runner tại Hà Nội trong thời gian sắp tới. “Nhân vật” đặc 
biệt ở trước cửa này sẽ luôn chào và dành những lời chúc tốt lành tới mọi 
người bất kể sáng, trưa hay chiều. Thậm chí nó còn có khả năng siêu phàm 
là nhớ tên tất cả các nhân viên chỉ sau một lần gặp gỡ khiến ai nấy đều cảm 
thấy hết sức thú vị. Mỗi khi có người xuất hiện trong vùng camera, hệ thống 
sẽ nhận diện khuôn mặt để định danh chính xác người đó và đưa ra lời chào. 

Hệ thống nhận diện khuôn mặt đang dần được hoàn thiện và trong tương lai 
sẽ thay thế cho hình thức chấm công bằng vân tay từ trước đến nay. Các 
Runner hãy chờ đợi những trải nghiệm thú vị với hệ thống chấm công mới 
dự kiến sẽ được áp dụng tại tất cả các văn phòng của GMO-Z.com RUNSYS-
TEM nhé!

Ngày 06/07/2019, văn phòng Hà Nội vinh dự đón Hội nghiên cứu AI Robot trực 
thuộc Aichi Science and Technology Foundation (Nhật Bản) đến tham quan 
công ty và đánh giá cơ sở hạ tầng, môi trường và năng lực của công ty để có 
thể ký kết hợp tác lâu dài. Buổi tham quan nằm trong khuôn khổ hoạt động 
tìm hiểu hiện trạng của các công ty ICT tại Việt Nam của Aichi. Chủ trì đón tiếp 
đoàn khách là anh Trần Tuấn Nam - Thành viên Ban Giám đốc công ty.

Trong buổi trò chuyện, vấn đề về công nghệ tự động hóa áp dụng trong các 
giải pháp và cơ hội hợp tác đã được 2 bên thảo luận hết sức sôi nổi. Ðại diện 
từ phía Aichi là các giáo sư ngành điện/điều khiển tỏ ra đặc biệt quan tâm 
đến các lĩnh vực: automobile, robot, industrial automation mà công ty chú 
trọng đầu tư. Sau gần 2 giờ tham quan và gặp gỡ, trao đổi thông tin, Hội 
nghiên cứu AI Robot Aichi phấn khởi trước sự đón tiếp của công ty, đoàn đã 
ghi nhận nhiều thông tin hữu ích đồng thời hứa hẹn về sự hợp tác và phát 
triển thương mại trong tương lai.

HÀ NỘI CHUẨN BỊ 
THỬ NGHIỆM

HỆ THỐNG CHẤM 
CÔNG NHẬN DIỆN 

KHUÔN MẶT 

ĐÓN TIẾP ĐOÀN 
KHÁCH NHẬT BẢN 
THUỘC HỘI NGHIÊN 
CỨU AI ROBOT AICHI 
THAM QUAN CÔNG TY

Ngày 18/5/2019, giải bóng đá GMO NASA CUP do Tập 
đoàn GMO Internet tổ chức đã chính thức khởi tranh, 
quy tụ 32 đội bóng đến từ các công ty thành viên của 

Tập đoàn. Là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, GMO-Z.com RUNSYSTEM Chi nhánh Tokyo 
đã lần lượt vượt qua các đối thủ khó nhằn để góp mặt trong trận Chung kết của Giải. Với quyết tâm, sự tập trung 
cao độ và sức trẻ, các cầu thủ Chi nhánh Tokyo đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho khán giả khi đánh bại đối 
thủ GMO DigiRock với tỷ số hủy diệt 4-0 mang về chiếc cúp vô địch lần đầu tiên sau nhiều lần tham gia.

CHI NHÁNH TOKYO XUẤT SẮC 
“ẴM” NGÔI VÔ ĐỊCH
GMO NASA CUP 2019

Một mùa hè lại đến, các anh em Runner tại chi nhánh 
Ðà Nẵng lại háo hức đón chờ ngày hội Teambuilding – 
nơi gắn kết các thành viên với nhau và là sân chơi để 

những tài năng được bộc lộ. Tại Teambuilding Triêm Tây 05/2019 năm nay, các thành viên của Chi nhánh Ðà Nẵng 
không chỉ được tham gia các trò chơi vận động thú vị như chuyền vòng, chuyền bóng bằng thìa, đi cầu khỉ… mà họ 
còn tự tay thiết kế những bản vẽ thể hiện thông điệp riêng về teamwork và gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM. Tất 
cả những sự mệt mỏi của cuộc sống thường ngày đã được xua tan bằng việc đắm chìm vào làn nước trong veo, mát 
lành tại hồ bơi Triêm Tây. Hy vọng rằng, sau chuyến đi này, các “mọt máy tính” tại chi nhánh Ðà Nẵng đã có những 
khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái nhất sau những giờ làm việc căng thẳng cùng gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM. 

HÀO HỨNG VỚI NGÀY HỘI
TEAMBUILDING TRIÊM TÂY 2019 
CÙNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

3600 Smile
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Bắt đầu triển khai từ tháng 10/2018, SmartRPA được 
tiếp quản bởi nhóm Ruby và Front-end Chi nhánh Ðà 
Nẵng: Trần Thanh Tú (Team lead), Nguyễn Thanh 
Huy, Dương Ngọc Tâm, Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn 
Hữu Tình, Nguyễn Ðăng Tỉnh, Lê Trần Anh Bảo và các 
thành viên khác. Dự án sử dụng 3 ngôn ngữ Ruby, 
Python và AngularJS nhằm xây dựng một hệ thống tự 
động hóa hoạt động của con người bằng robot để hỗ 
trợ công việc hiệu quả hơn. Có thể hiểu một cách 
nôm na rằng, “con robot phần mềm” này sẽ tự động 
hóa hết mọi công việc, chúng sẽ lặp đi lặp lại quy 
trình này chỉ sau 1 lần được cài đặt và như vậy sẽ đảm 
bảo được các yếu tố: nhanh, chính xác, ổn định, đồng 
thời sẽ giúp tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian. 

SmartRPA đặc biệt hữu dụng khi được ứng dụng 
trong các ngành bảo hiểm, tài chính, mua sắm, cung 
ứng, kế toán, chăm sóc khách hàng, nhân sự,…
SmartRPA là một dự án đòi hỏi rất cao cả về chuyên 
môn nghiệp vụ cũng như sự bền bỉ của tất cả các 
thành viên thuộc đội dự án. Thách thức lớn nhất mà cả 
nhóm phải đối mặt đó là phần thiết kế giao diện UI, UX 
sao cho dễ hiểu, dễ sử dụng, đem lại trải nghiệm tốt 
nhất cho người dùng. Bên cạnh đó, vì dữ liệu đầu vào 
của người dùng là muôn hình muôn vẻ nên nhóm thực 
hiện ngoài việc code còn phải test thật kỹ các dịch 
vụ, không ngừng nâng cấp hệ thống để đáp ứng được 
độ chính xác, nhanh chóng theo đúng yêu cầu đến từ 
khách hàng. Khó khăn chồng chất khó khăn thử 

Không có áp lực, không có kim cương. “Viên kim cương” đầu tiên mà cả nhóm dự án SmartRPA giành được đó chính 
là những khách hàng đầu tiên đã sử dụng SmartRPA và vô cùng hài lòng với những hiệu quả mà giải pháp mang lại. 
Chúng ta có quyền tự hào mạnh mẽ về những chàng trai đầy nhiệt huyết và giàu trách nhiệm của Chi nhánh Ðà 
Nẵng và cùng chờ đợi những “trái ngọt” xứng đáng với nỗ lực không biết mệt mỏi của họ trong tương lai. 

DỰ ÁN CHUYỆN CHƯA KỂ

SmartRPA - GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ GIÚP TỰ ĐỘNG 
HÓA QUY TRÌNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ROBOTICS

SmartRPA là giải pháp sử dụng công 
nghệ tự động hóa RPA (Robotic Pro-
cess Automation) dựa trên robot soft-
ware và AI. SmartRPA “làm việc” với 
các phần mềm và ứng dụng trí thông 
minh để thực hiện các công việc khối 
lượng lớn, lặp đi lặp lại theo chu kỳ 
như nhập liệu, tạo đơn hàng,... Sau 
những nỗ lực không ngừng nghỉ của 
đội dự án trong suốt hơn 6 tháng ròng 
rã, giải pháp đã bước đầu đạt được 
những hiệu quả đáng kể và có được 
những khách hàng đầu tiên.

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ROBOTICS

GIÚP TỰ ĐỘNG HÓA
QUY TRÌNH

thách bản lĩnh chinh chiến của các chàng trai Ruby và Front-end Ðà Nẵng. Bởi RPA là một công nghệ mới nổi lại 
có tính ứng dụng thực tiễn cao nên đây cũng là một miếng bánh béo bở không ít những doanh nghiệp IT nhắm vào. 
Việc tự phát triển, mô phỏng và xây dựng các tính năng mới nhằm đi trước các đối thủ cạnh tranh cũng là một vấn 
đề làm đau đầu anh Trần Thanh Tú và các thành viên.  
Ðỉnh điểm của chuỗi căng thẳng là vào buổi chiều trước ngày triển khai và tạo robot cho khách hàng đầu tiên chạy 
thử thì nhóm phát hiện thiếu vài chức năng quan trọng để chạy được chính xác. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi 
tóc, cả đội đã nỗ lực hết sức, không màng ăn uống, làm việc với 200% sức lực chạy đua với thời gian và may mắn đã 
kịp hoàn thiện toàn bộ chức năng vào 2h sáng hôm sau. Buổi chạy thử kết thúc suôn sẻ cũng là lúc mà những nếp 
nhăn trên trán của PM Trần Thanh Tú cùng anh em được giãn ra đôi chút cùng với những cái thở phào nhẹ nhõm.

RPARPA



SAO SÁNG

Mời các Runners cùng phóng viên của Smile Express trò chuyện với anh bạn Phan Văn Hùng nhé!

PV: Xin chào Văn Hùng, bạn có thể bật mí một vài thông tin về bản thân cũng như cơ duyên nào 
đã đưa bạn đến với gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM chứ?

HùngPV: Mình hiện đang làm việc tại nhóm R&D, tại Chi nhánh Hồ Chí Minh. Mình rất vinh hạnh 
khi được anh chị em tại Hồ Chí Minh tin tưởng gửi gắm làm gương mặt đại diện của Sao sáng 
trong số lần này. Trọng trách lớn thế này, mình phải cố gắng hết sức để hoàn thành TASK này 
rồi (Cười).
Cơ duyên đưa mình đến với mái nhà này chính là nhờ sự giới thiệu của anh Ðào Bảo Linh – 
Trưởng nhóm AI. Tính đến nay là đã được 1 năm rưỡi trở thành một mảnh ghép của mái nhà RUN 
rồi. Nếu để dùng 3 từ để miêu tả ấn tượng của mình về môi trường làm việc tại mái nhà thân 
thương RUN thì chắc không từ nào diễn tả đủ đâu. Nhưng để nói về điều mình ấn tượng nhất về 
nơi đây thì mình nghĩ đó là SỰ THÂN THIỆN.

PHAN VĂN HÙNG
CHÀNG TRAI VÀNG
TRONG LÀNG AI

Năm sinh: 1996
Bộ phận: R&D Team (CN Hồ 
Chí Minh)
Tình trạng: Ðộc thân
Sở thích: Ðam mê thể thao: 
bóng đá, cầu lông, bơi lội,...

Nắm chắc kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu dày dặn, có khả năng sáng tạo 
trong lĩnh vực khoa học máy tính đó là tất cả những gì đồng nghiệp và cấp trên nhận xét về 
Phan Văn Hùng - chàng trai trẻ đầy tiềm năng của AI team Chi nhánh Hồ Chí Minh. Vừa 
qua, Văn Hùng đã xuất sắc đạt danh hiệu Best Runner 4 May 2019 với những thành tích, 
đóng góp tích cực trong công việc của mình. Ðể đạt thành tích như vậy, cứ ngỡ Văn Hùng 
sẽ có phần khô khan, khi hàng ngày luôn phải “trực chiến” bên máy vi tính với những dòng 
code ư. Chắc chắn lầm rồi nhé! Anh bạn của chúng ta không những thân thiện, đáng mến, 
yêu thích thể thao mà còn có đời sống tinh thần vô cùng phong phú đó.

PV: Hùng có thể chia sẻ một vài cảm nhận của mình khi là 1 trong 6 gương mặt đại diện cho 
Runner Chi nhánh Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Best Runner 4 May 2019 không?

HùngPV: Mình rất bất ngờ và vô cùng vinh hạnh khi biết mình đạt danh hiệu Best Runner 4 May 
được trao tặng nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của công ty. Mình cũng xin gửi lời cảm ơn 
đến anh Nguyễn Tấn Minh, tất cả anh em trong Team R&D cũng như toàn thể anh chị trong công 
ty đã hỗ trợ Team nhiệt tình trong các dự án của Team. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho mình 
có cơ hội hoàn thành tốt các công việc được giao cũng như giúp cho Team và công ty ngày càng 
phát triển mạnh mẽ hơn.

PV: Ðược biết Văn Hùng hiện là 1 thành viên thuộc dự án SmartOCR - Một sản phẩm đã dành 
được kha khá những thành công nhất định trong thời gian vừa qua (TOP 10 Sao Khuê 2019, 
tham gia bình chọn tại GMO Award 2019,...). Ðể dự án đạt những thành công như vậy chắc hẳn 
anh em đã tốn rất nhiều “mồ hôi” công sức. Không biết trong quá trình làm việc,  Hùng có gặp 
phải khó khăn gì không?

HùngPV: Khó khăn thì mình nghĩ là có khá nhiều  nhưng khó khăn lớn nhất phải kể đến là về 
khoảng cách về địa lý. Mình làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh trong khi các thành viên khác 
trong nhóm lại làm việc ở Trụ sở Hà Nội. Một Nam một Bắc như vậy khá khó khăn để anh em 
trong team có thể làm việc và trao đổi thông tin. Nhưng bản thân mình luôn coi những khó khăn 
đó cũng là cơ hội thử thách giúp cho anh em trong nhóm nỗ lực và cùng nhau vượt qua để hoàn 
thành sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

PV: Bật mí một chút nhé, ngoài lập trình, Hùng có đam mê thứ gì khác không?

HùngPV: Ngoài thời gian dành cho công việc thì sở thích và niềm đam mê chính của mình là môn 
thể thao vua. Ngoài ra thì mình còn hứng thú với kha khá môn thể thao khác có thể kể đến như 
cầu lông, bơi lội… Không chỉ về thể thao, một số bộ môn về trí tuê như cờ tướng, cờ vua mình 
cũng có thể “cân” tất đó.

Để nói về điều mình ấn tượng nhất về nơi đây
thì mình nghĩ đó là SỰ THÂN THIỆN.

Cảm ơn Văn Hùng về cuộc trò chuyện thú vị, chúc cho  bạn sẽ thật thành công với công việc và 
đam mê của mình!
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VÒNG QUANH NHÀ RUN

Suýt nữa thì trúng thưởng rồi.Tiếc quá má ưi! Chú ơi, con chưa có học chữ nên chúđừng bắt con đánh chữ nữa nha

Hỏi thế gian có ai tô tượng đẹp bằng
tui không???

I am a kween !!!

Iron man đích thị tui nha cả nhà hihi

Ở đâu có xe trượt 
Ở đó có Spider man (kid) Có ai muốn nhận quà không nào?

Trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vừa rồi, các Runner nhí đã được trải nghiệm những nghề nghiệp “siêu cool” tại 
chương trình “Bé làm người lớn”. Bố mẹ hãy cùng nhau xem lại một vài khoảnh khắc thú vị của các bé trong 
ngày hội vừa rồi nhé!

Mami ơi, sao hộp sữa bé thế này mà con uống mãi khônghết thế ạ hiu hiu

Sau này con lớn,con sẽ làm camera man Úm ba la xì bùa

Xe các cô tặng, đua các cô mắng

Ra dáng phóng viên ghê gớm!

Tớ đang nói chuyện với khách hàng nè

Alice in Wonderland is me Gương kia ngự ở trên tường,
nước ta ai đẹp được dường như ta

Mami ơi, bim bimcác cô chú mua ngon thiệt

VUI CHƠI THẢ GA TẠI NGÀY HỘI “BÉ LÀM NGƯỜI LỚN”



SẮP TỚI CÓ GÌ HOT? TRƯA NAY ĂN GÌ?

Tháng 07/2019 tới, các PG (Programer) chính thức của GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tham gia kỳ 
thi đánh giá năng lực “Technical tests for PGs” thường niên -  một trong những điều kiện cần để 
bình xét đánh giá Rank, bên cạnh chỉ số khung năng lực của mỗi PG (kết quả công việc dự án, 
thực hiện bảo mật thông tin,…). Ðây là một kỳ thi không bắt buộc do Training Center tổ chức 
dành cho các Runner có mong muốn được đánh giá Rank sớm hơn so với thời điểm bình xét 
review Rank của PGs thường diễn ra vào tháng 12 hàng năm. Các chàng Dev hãy chuẩn bị thật 
kỹ càng để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi này nhé!

Ðược thỏa thích, say mê trong những dòng code là niềm đam mê bất tận của các lập trình viên. 
Dự kiến tháng 08/2019, CODE FESTIVAL 2019 - cuộc thi dành cho các lập trình viên của 
GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ chính thức khởi tranh với hàng loạt thử thách hấp dẫn nhưng không 
kém phần cam go, quyết liệt. CODE FESTIVAL lần đầu tổ chức với quy mô thi đấu hoành tráng 
có sự góp mặt của đầy đủ các thành viên tại Trụ sở chính và các Chi nhánh. Chờ đón những màn 
tranh tài hấp dẫn và kịch tính tại sân chơi dành cho các nhân tài IT với nhiều ẩn số chưa được giải 
mã nhé!

Kỳ thi đánh giá năng lực “Technical tests for PGs” sắp trở lại

CODE FESTIVAL - Cơ hội đấu trí tuyệt vời dành cho coder lần 
đầu khởi tranh
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Mùa hè đã đến rồi. Trong những ngày hè oi bức, các Runner đang e ngại không muốn ra đường đúng không? 
Trong số bản tin lần này, hãy để phóng viên của Smile Express giới thiệu cho bạn một vài quán ăn vừa ngon 
lại giao hàng tận nơi quanh khu vực công ty chúng ta nhé!

Mong rằng những thông tin trên đã giúp các Runners đỡ phiền não trong việc chọn món ăn cho 
bữa trưa hè này. Ðừng ngại ngần gửi cho Ban Biên tập những thông tin về quán ruột của mình để 
chia sẻ với mọi người nhé! 

ĐIỂM DANH 4 QUÁN ĂN KHÔNG THỂ BỎ LỠ GIÚP 
RUNNER “HẠ NHIỆT” HÈ NÀY

Bát bún ở đây có nước dùng đậm đà ngọt vị xương hầm chứ không lờ lợ mì chính. Thêm vào 
đó là đầy đủ những đồ ăn kèm như tiết tươi ngon, thịt bò thơm đặc trưng và tôm viên miếng 
to thấm đẫm gia vị, ăn kèm rau sống xanh tươi roi rói cực thích miệng. Một điểm cộng nữa 
cho quán là thời gian chuẩn bị rất nhanh. Tính từ thời gian đặt hàng đến khi nhận đồ chỉ 
khoảng 15 phút. Thật quá đáng để thử phải không nào?
Mức giá: 35.000VND - 50.000VND/người Ðặt hàng: 032 719 0197

Bún bò huế Ðại Cồ Việt

Một suất cơm ở đây cực kỳ đầy đặn được kèm rau, một bát canh mà giá cả lại rất hợp lý. Thịt 
gà, sườn, và xá xíu, được tẩm ướp đậm đà và đặc biệt. Vị cay của nước sốt có nguyên liệu 
chính là ớt tươi nhưng đã trải qua bàn tay chế biến "ma thuật" của chủ quán khiến nó cực 
kỳ đặc trưng không ở đâu có! 
Mức giá: 40.000VND - 65.000VND/ người Ðặt hàng: Qua Grabfood/Now để được
 hưởng ưu đãi đến 30% hóa đơn.

Cơm sườn Ðào Duy Từ

Phở cuốn Hương Mai
Ðến với Quán phở cuốn Hương Mai, món ăn được yêu thích nhất là phở cuốn và phở chiên 
phồng. Món phở cuốn với những nguyên liệu quen thuộc, những bánh phở trắng mịn mỏng 
dai cùng thịt bò xào, rau thơm, xà lách chấm cùng nước mắm cay cay. Ngoài ra, tại quán 
thực khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn hấp dẫn không kém như: phở chiên 
phồng, phở trộn, phở xào, chả ngan nướng,...
Mức giá: 30.000 VND - 55.000 VND/người Ðặt hàng: 0973 344 556 - 0438 238 563

Xôi Yến (Nguyễn Hữu Huân)
Xôi Yến có 2 loại xôi khác nhau là xôi xéo và xôi trắng. Cảm quan chung về đồ ăn của quán 
là bát xôi đầy đặn, xôi mềm, dẻo, nóng hổi, lượng thịt thà đầy đặn, đủ để ăn hết một bát là 
có thể no nguyên cả một buổi. Về giá cả, một bát xôi đầy ụ có giá trung bình từ 40 ngàn đến 
60 ngàn tùy loại.
Mức giá: 20.000VND - 60.000VND Ðặt hàng: 024 3934 1950

Bún chả cua bể bà Tâm
Ðến với bún chả bà Tâm, Runner sẽ được thưởng thức bún chả trong một không gian quán 
khá rộng, lại ấm áp, giá khá vừa túi tiền. Bát bún chả chỉ với 30.000 đồng nhưng rất đầy đặn 
với chả viên, thịt miếng, dậy lên vị thơm khó lẫn vào đâu được. Miếng chả viên ở đây cũng 
được nướng rất khéo, thơm lừng. Miếng chả đầy đặn, thịt được làm chả là nạc vai chứ không 
chọn thịt bèo nhèo, tạp nham.
Mức giá: 30.000VND - 50000VND Ðặt hàng: 090 483 5856


