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BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VI (2013-2017)
I. Đặc điểm tình hình:
1. Đặc điểm tình hình:
- Tên đơn vị: Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh
- Trụ sở chính: 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: 028 38 320 999

Fax: 08 39 320 199

- Trang tin điện tử: www.hca.org.vn

Email: hca@hca.org.vn

- Quá trình thành lập và phát triển: Quyết định thành lập số 99/QĐ-UB ngày 09 tháng 06 năm
1988 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Những đặc điểm chính của đơn vị:
 Ban Chấp hành Hội hiện có 19 thành viên (do đại hội nhiệm kỳ VI bầu ra). Ban
Thường vụ và Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành bầu cử. Thường vụ gồm 8 thành viên:
01 Chủ tịch, 06 Phó Chủ tịch và 01 Tổng Thư Ký. Văn phòng Hội là bộ máy giúp việc
của Ban Chấp hành; Ban Thường vụ. Tổng Thư ký là người điều hành văn phòng Hội.
Hiện văn phòng Hội có 06 nhân viên làm việc toàn thời gian.
 Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, HCA đã quy tụ được 1.302 hội viên cá nhân
và 360 hội viên đơn vị (tính đến 01/06/2018).
 Ngoài ra, HCA còn là đối tác của hơn 30 tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội,
hội…của các quốc gia, vùng lãnh thổ đang hoạt động tại Việt Nam và tại chính quốc
gia của họ, với nhiệm vụ là cầu nối triển khai các thông tin, sự kiện, chương trình như
kết nối giao thương, hội chợ, hội thảo, kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại giữa các
doanh nghiệp.
2. Chức năng, nhiệm vụ, hoặc lĩnh vực hoạt động:
- Tập hợp những tổ chức, đơn vị và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin –
Truyền thông (CNTT-TT) và những lĩnh vực liên quan với CNTT-TT nhằm đem lại lợi ích cho hội
viên và cộng đồng CNTT-TT Việt Nam.
- Tăng cường sự hợp tác và liên kết giữa các Hội viên, làm cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp
Hội viên với các cơ quan quản lý, giữa hội viên và với các đối tác/ doanh nghiệp nước ngoài.
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- Góp phần phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ dân trí trong việc xây dựng xã hội thông tin
cho Thành phố và cả nước.
- Cung cấp thông tin thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thị trường, góp phần vào việc
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển của ngành CNTT, mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, nâng
cao khả năng cạnh tranh cho Hội viên.
- Tham gia tư vấn và phản biện xã hội trong lĩnh vực CNTT-TT. Vận động chính sách về các
vấn đề CNTT-TT.
- Đề xuất và cùng các cơ quan quản lý nhà nước (TP và TW) tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh và bền vững.
II. Thành tích đạt được:
1. Báo cáo thành tích:
Hội Tin Học TP. HCM được đánh giá là một trong những Hội có hoạt động hiệu quả và có
tầm ảnh hưởng lớn nhất không những tại TP.HCM mà còn tại Việt Nam với nhiều hoạt động
phong phú tầm cỡ quốc gia và có tính chất quốc tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng
và phát triển ngành công nghiệp CNTT-TT trong nước. Hàng năm Hội có trên 100 hoạt động, số
hoạt động năm sau luôn cao hơn năm trước.

Những kết quả nổi bật của Hội như:
a. Hoạt động đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức:
 Tổ chức Hội thảo tập huấn về Quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm,
 Phối hợp với Trung tâm sát hạch CNTT và hỗ trợ đào tạo (VITEC) tổ chức thi sát hạch
CNTT.
 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề - Tổ chức nghiên cứu và phát hành báo cáo Toàn Cảnh CNTT
Việt Nam (VIO) hàng năm (từ năm 1995 đến nay là 23 năm) - một trong những nguồn thông tin
uy tín và hầu như là duy nhất cung cấp số liệu, tổng quan về bức tranh CNTT của Việt Nam
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cũng như thế giới, trên cơ sở đó định hình bước phát triển công nghệ, hướng đi, các chính sách
của nhà nước trong từng giai đoạn;
 Ngoài ra, bám sát theo xu hướng thế giới và định hướng phát triển tại Việt Nam - căn cứ
theo Nghị quyết 36 và 36a của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông
tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và căn cứ theo nghị quyết 26 về
chương trình hành động thực hiện NQ 36 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành, Hội Tin
học TP.HCM trong 3 năm 2014/2015/2016 đã tổ chức Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam
với các nội dung liên quan đến: Giải pháp và ứng dụng CNTT cho Chính phủ điện tử/ cải cách
hành chính, Giao thông thông minh, Y tế thông minh với các báo cáo và triển lãm tập trung vào
các mô hình thực tiễn về giải pháp - ứng dụng CNTT-VT.
 Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp CNTT của Thành phố, tổ chức các khóa đào
tạo Quản lý dự án CNTT dưới sự hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh
thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực CNTT TP.Hồ Chí Minh. Ngoài ra Hội cũng đã phối
hợp với các tổ chức như Trung tâm Hợp Tác Quốc Tế về Tin Học Hóa của Nhật Bản (The
Center of the International Cooperation for Computerization - CICC) để tổ chức khóa đào tạo
Quản lý dự án CNTT.
b. Hoạt động xúc tiến thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh cho Hội viên:
 Tổ chức các đoàn doanh nghiệp CNTT-TT tham dự hội chợ triển lãm và hội thảo business
matching tại các nước Hồng Kông (2006), Nhật Bản (2007), Mỹ, Úc và Đài Loan (2009), Mỹ,
Đức, Nhật và Canada (2010), Mỹ, Úc (2011), Ấn Độ/ Đài Loan/ Nhật Bản/ Hàn Quốc
(2014/2015/2016/2017)
 Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm và công
nghệ mới.
 Tổ chức Giao lưu liên kết phát triển CNTT-TT Việt Nam từ năm 1993 là hội thảo có sức
tác động rất lớn đến ngành CNTT và mang tầm ảnh hưởng chiến lược đối với sự phát triển của
ngành CNTT phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến năm 2003, sau 10 năm tổ chức
thành công, với mục tiêu nâng tầm của Hội thảo lên cấp Quốc gia, HCA đã chuyển giao cho Bộ
TT-TT và Hội Tin học Việt Nam thực hiện.
 Tổ chức xét và trao giải thưởng Huy Chương Vàng và Top 5 ICT Việt Nam:
Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) hàng năm đều tổ chức Giải thưởng Top 5 &
Huy Chương Vàng ICT Việt Nam, bắt đầu từ năm 1998 đối với giải Huy Chương Vàng và từ
năm 2001 với giải Top 5. Giải thưởng này được tổ chức thường niên nhằm xếp hạng, quảng bá,
tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT đẩy mạnh hoạt động, nâng
cao năng lực cạnh tranh thật sự góp phần chủ đạo đưa CNTT-TT trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế của TP.HCM nói riêng và Việt
Nam nói chung.
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 Tổ chức hoạt động Giao lưu – Liên kết – Phát triển CNTT-TT luân phiên hàng năm tại các
tỉnh phía Nam (từ năm 2010 đến nay, năm 2010: tại Cần Thơ, năm 2011: tại Lâm Đồng, năm
2012: tại Khánh Hòa, năm 2013: Sóc Trăng, năm 2014: Lâm Đồng).
 Đặc biệt là Hội đã tổ chức Hội chợ Quốc tế về Công nghệ Thông tin - FECIT (từ năm
2009 đến nay) Hội chợ là nét nổi bật trong nhiều hoạt động có tầm ảnh hưởng tích cực trong cả
nước và quốc tế; với mục tiêu tạo điều kiện cho doanh nghiệp xúc tiến thị trường nội địa ngành
CNTT-TT tại TP.HCM, là dịp để quảng bá cho người tiêu dùng tham quan và mua sắm những
sản phẩm công nghệ mới, chất lượng cao với giá khuyến mãi đặc biệt vào dịp cuối năm.
c. Hoạt động tăng cường sự hợp tác và liên kết giữa các Hội viên và cộng đồng:
 Roadshow: Tổ chức Hội thảo Kết nối Doanh nghiệp với sinh viên các trường Đại Học, Cao
Đẳng tại TP. HCM: Tổ chức từ năm 2008 đến nay được 8 năm với hơn 20 trường (ĐHDL Hùng
Vương; ĐH Hoa Sen; ĐH Sài Gòn; Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành; trường Infoworld; ĐH Giao
thông Vận tải; ĐH Mở; ĐH Kỹ thuật Công nghệ; ĐH Khoa học Tự nhiên; ĐH Văn Lang; Yes
Center - Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh Niên; Đại học Kinh
tế T HCM; Đại học CNTT Gia Định; Trường Cao Đẳng Bách Việt; Đại học Giao th ng Vận
tải; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn th ng; ĐH Sư phạm Kỹ thuật; ĐH C ng nghệ Thông
tin; ĐH T n Đức Thắng; ĐH C ng Nghiệp; Cao đẳng Viễn Đ ng)
 Chương trình Hội thi Tin Học cho người Mù TP.HCM lần I với chủ đề “Biết tin học để
cuộc sống tốt hơn”: Để hỗ trợ tổ chức, HCA đã vận động và phối hợp cùng một số DN Hội viên
hỗ trợ công tác tổ chức giải cũng như vận động DN tặng được 15 bộ máy vi tính cho Hội Người
mù TP để thay thế cho những máy tính đã quá cũ mà VP Hội đang sử dụng, phục vụ công tác
văn phòng cũng như hỗ trợ hội viên.
 Giải bóng đá Futsal: Tổ chức Giải bóng đá trong nhà Hội Tin Học TP. HCM. Đây là giải
được Liên đoàn Bóng đá Thành phố công nhận là giải không chuyên chính thức và đưa vào
chương trình thi đấu hàng năm của Hội, dành cho cộng đồng CNTT-TT bắt đầu tổ chức từ năm
2006 đến nay được 10 năm.
 Hỗ trợ Trung tâm phát triển Khoa học và công nghệ Trẻ thành đoàn (TST) tổ chức Hội thi
Tin học trẻ TP và cuộc thi Sáng tạo Trẻ: Hội Tin học TP.HCM là một trong những đơn vị gắn
bó và đóng góp tích cực trong phong trào Hội thi Tin học trẻ TP.HCM từ những ngày đầu tiên.
Trên chặng đường 25 năm, Hội thi đã trở thành sân chơi bổ ích, nơi phát hiện, ươm mầm và
chắp cánh cho những tài năng tin học của thành phố cũng như của nước nhà.
Trong suốt 30 năm qua, Hội Tin học TP.HCM luôn đồng hành cùng tri thức trẻ Việt Nam thông
qua các phong trào, Hội thi Tin Học Trẻ TP HCM thúc đẩy và phát triển thi đua học tập, sáng
tạo và ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi Thành phố. Đồng thời phát hiện, tập hợp và phát
huy những năng khiếu trẻ về tin học góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin,
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
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d. Hoạt động góp ý, tư vấn, phản biện, giám định xã hội về mặt khoa học – công nghệ
 Việc hoạch định chiến lược phát triển công nghệ thông tin để Việt Nam chuyển mình thành
một quốc gia mạnh về lĩnh vực này luôn là nỗi trăn trở của các nhà khoa học, các chuyên gia
thuộc Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh. Hội đã nắm bắt được nguyện vọng và tập hợp các nhà
khoa học hoạt động chuyên sâu đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cao trong các dự thảo
chính sách như: Đề xuất về vấn đề kiểm tra phần mềm bản quyền đối với doanh nghiệp ICT;
góp ý kiến về các chính sách giải pháp kích cầu trong lĩnh vực CNTT-TT; góp ý về việc xây
dựng dự án “Trung tâm kiểm định đánh giá sản phẩm phần mềm nguồn mở để khuyến cáo sử
dụng trong các cơ quan nhà nước” và dự án “Phát triển các sản phẩm phần mềm và nội dung
thông tin số trọng điểm”; đóng góp ý kiến Dự thảo Đề án “Tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở
thành quốc gia mạnh về CNTT”; góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm
CNTT đã sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm dùng nguồn vốn ngân sách nhà
nước hoặc vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước; đề xuất về việc tạm hoãn thời gian áp
dụng luật thuế giá trị giá tăng mới đối với sản phẩm CNTT; tọa đàm góp ý "Dự thảo đề
cương Chương trình phát triển CNTT đến năm 2015, tầm nhìn 2020" và dự thảo "Nghị
định Hướng dẫn một số điều luật Công nghệ thông tin về dịch vụ Công nghệ thông
tin"; tọa đàm về “Tình hình thị trường CNTT năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, dự
báo cả năm 2011”; góp ý kiến xây dựng “Chương trình phát triển CNTT-TT giai đoạn
2011 - 2015; đóng góp ý kiến cho các dự thảo luật/ chương trình - kế hoạch hành động
ngành CNTT-TT cũng như những cuộc họp để lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo luật
(nghị định/ thông tư) của Bộ Thông tin truyền thông/Sở Thông tin truyền thông:
* Dự thảo: Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông
tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
* Dự thảo Quyết định của TT Chính phủ về cơ chế Thuê dịch vụ CNTT trong các CQNN
* Dự thảo TT16/2014/TT-BTTTT quy định về việc xác định nghiệp vụ sản xuất phần mềm
để được hưởng ưu đãi
* Dự thảo Thông tư Quy định các Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên
nghiệp
* Dự thảo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc Quy
định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
* Các đề án phát triển CNTT-TT của Sở TTTT TPHCM.....
+ Đề xuất, kiến nghị, tư vấn và cùng Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM/ Sở Thông tin và Truyền
thông TP. HCM giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (cả nhà đầu tư trong
và ngoài nước) trong quá trình hoạt động, giúp doanh nghiệp tin tưởng vào chủ trương, chính
sách của nhà nước; an tâm đầu tư vào sản xuất – kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
Trong những năm qua HCA đã vinh dự nhận Huân chương lao động hạng 3 do chủ tịch
nước trao tặng cùng với Cờ truyền thống của UBNDTPHCM nhân kỷ niệm 25 năm thành lập
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(1988-2014) và nhiều bằng khen/ giấy khen của Bộ KH&CN/ UBNDTP/ Trung ương đoàn
TNCS HCM....
HCA đồng hành với doanh nghiệp hội viên một cách cụ thể, từng chương trình của các
doanh nghiệp đều có bóng dáng hỗ trợ của Hội, ngược lại hoạt động của Hội phải có sự tham gia
tích cực của các hội viên. Đó là những mục tiêu về chương trình hành động, về tổ chức bộ máy
của Hội hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng cao hơn, trẻ hóa cán bộ Hội, cải thiện môi trường
làm việc, đảm bảo năng suất, đúng nghĩa của một Hội ngành CNTT-TT của TP.HCM, thành phố
năng động nhất nước./.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích:
Để đạt được những kết quả tích cực trên đây là nhờ Ban chấp hành hoạt động đều tay nhất
là qua đại hội NK6 vừa qua, các Ủy viên đã được trẻ hóa và hầu hết là lãnh đạo doanh
nghiệp. Ban Thường vụ hoạt động và cho ý kiến chỉ đạo sâu sát, liên tục cũng như cử người
tham gia trực tiếp các chương trình họat động, sự kiện chính của Hội. Các DN Hội viên được
tổ chức hoạt động theo từng nhóm/mảng ngành hoạt động (Câu lạc bộ) và do chính các DN
tự điều phối hoạt động của mình, từ đó đã phát huy và giải quyết các nhu cầu riêng cho từng
nhóm DN một cách hiệu quả, thiết thực – đáp ứng đúng nhu cầu của DN.
Hội phối hợp, chia sẻ hoạt động với rất nhiều Hội bạn, như Hội DN Trẻ (YBA), Hội Y học,
Hội Cơ khí, Hội Cầu đường cảng, Hội giáo dục dạy nghề…. các Câu lạc bộ Doanh nhân /
DN …, các trường ĐH/CĐ, Hội Tin học các Tỉnh thành… để kết nối/ truyền thông/ mời gọi
DN các ngành nghề đến với những chương trình/ hội thảo/ giới thiệu giải pháp/ dịch vụ/ sản
phẩm của HV HCA cũng như đưa DV/GP/SP của Hội viên HCA đến với cộng đồng.
Sự chỉ đạo, hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ của UBND thành phố, của các Sở ngành, đơn vị trên địa
bàn TPHCM và các Tỉnh thành cũng là một đóng góp to lớn cho những thành công của HCA.
3. Việc thực hiện chủ trương chích sách, pháp luật
3.1. Công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động DN và CBVN của DN thực hiện phong
trào bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:
Căn cứ theo chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Quán
triệt tinh thần trên và với vai trò làm cầu nối giữa các cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp
ngành CNTT-Viễn thông tại TPHCM, Hội Tin Học TP HCM đã tổ chức công tác phổ biến,
tuyên truyền, vận động phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc nhằm phổ biến sâu rộng
đến từng cán bộ công nhân viên chức các doanh nghiệp Hội viên để biết và thực hiện. Chương
trình nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong CQDN về â m mưu,
phương thức hoạt động của các tổ chức thù địch, các tổ chức tội phạm. Từ đó nêu cao tinh thần
cảnh giác, phòng ngừa và tham gia đấu tranh chống các hoạt động “diễn biến hòa bình”; các
hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động... gây mất ổn định chính trị; các hoạt động xâm
phạm môi trường, xâm phạm an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Kết quả là trong các sự kiện liên
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quan đến dàn khoan 981, Formusa…. và nhiều vụ việc khác, các DN và CBVN các DN đã
không tham gia biểu tình, không chia sẻ/like/đăng các tin tức không chính thống, không phù hợp
với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước – giữ vững mặt trận an ninh mạng và an ninh
thông tin trên không gian mạng, làm thất bại những thủ đoạn tuyên truyền chống phá chính
quyền của những thế lực thù địch. Với các kết quả đó, Công an TPHCM cũng đã ghi nhận và
tặng Giấy khen cho Hội Tin học và gần 10 doanh nghiệp ngành CNTT-VT đã có thành tích
trong bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới (trong Hội nghị tổng kết và phát động phong
trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, phát động phong trào năm 2016-2018 vào T9/2017 vừa
qua). Trong thời gian tới, Hội Tin học sẽ tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa việc tuyên
truyền ý thức phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm trên mạng Internet/viễn thông cũng
như phát động và duy trì phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trong các DN ngành CNTT-TT-VT
TPHCM đạt những kết quả tốt.
3.2. Công tác xã hội, công đồng:
Bên cạnh hoạt động khoa học chuyên ngành, lãnh đạo Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh cũng rất
quan tâm đến hoạt động xã hội, từ thiện. Ngoài việc hưởng ứng các phong trào do Mặt trận Tổ
quốc Thành phố phát động, Hội còn chủ động tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực này. Qua
hoạt động xã hội, từ thiện các hội viên thấy được trách nhiệm, chia sẻ khó khăn với xã hội và
Hội đã tạo thuận lợi để hội viên cùng chung tay, chung sức đóng góp. Trong các năm gần đây
hoạt động xã hội, từ thiện đã trở thành việc làm thường xuyên của Hội như:
- Hỗ trợ kinh phí tổ chức cho Hội thi Tin học trẻ không chuyên lần thứ 17 năm 2008:
4.000.000đ. (7/2008)
- Tài trợ Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tin Học Việt Nam: 20.000.000 đ (Hai mươi
triệu đồng).
- Hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội thi Tin học trẻ không chuyên lần thứ 18 năm 2009:
5.000.000đ (6/2009)
- Hội Tin Học TP. HCM đã vận động và tổ chức đi trao tiền ủng hộ đồng bào bị thiên
tai bão lụt tại huyện đảo Lý Sơn vào ngày 23/10/2009 với số tiền là: 26.114.400 VNĐ
- Đội bóng FUTSAL HCA ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt: 2.000.000 đ (Hai
triệu đồng).
- Đóng góp xây dựng đền thờ Côn Đảo tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : 1.000.000 đ
(3/2010)
- Hỗ trợ chi phí tổ chức Lễ tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. HCM năm 2009:
5.000.000 đ (4/2010)
- Hỗ trợ Hội thi Tin học Trẻ không chuyên Thành phố lần thứ 19 năm 2010: 4.000.000
đ (6/2010)
- HCA và hội viên tham gia đóng góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả
động đất, sóng thần: 34.200.000 đ (21/04/2011).
- Ủng hộ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2010: 1.000.000 đ (5/2011)
- Tham gia Ban Tổ Chức và tài trợ cho Hội thi Tin học Trẻ Thành phố lần thứ 21 năm
2012: 3.000.000đ (06/2012)
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- Hỗ trợ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2013: 2.000.000 đ (5/2013).
- Ủng hội Quỹ Vì Người Nghèo năm 2013 của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP. HCM:
2.000.000 (10/2013)
- Ủng hộ đồng bào bị bão lụt và Quỹ Vì Người Nghèo 2013 của Liên Hiệp Hội TP.
HCM: 2.000.000 đ (10/2013).
- Trong 3 lần giao lưu về CNTT-TT với 3 tỉnh Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa –
HCA đã vận động được 20 bộ máy tính, một số máy in . . . (trị giá hơn 170 triệu) để trao
tặng cho những đơn vị, tổ chức và trường học.
- Vận động/khuyên góp ủng hộ chương trình Vì chủ quyền Biển Đảo của Mặt Trận Tổ
Quốc VN/TP.HCM được 80.000.000đ.
- Hội Tin Học TPHCM cùng các hội viên và các doanh nghiệp CNTT đến từ cộng đồng
Cloud8 về công nghệ điện toán đám mây đã tổ chức chương trình khuyến học trao tặng
12.000 quyển tập cho hơn 2000 em học sinh cấp 1 và cấp 2 tại Huyện đảo Lý Sơn vào
ngày 25/8/2016 (trị giá hơn 60tr)
- Hiện đồng bào cả nước đồng lòng hướng về khúc ruột miền Trung thân yêu. Phát huy
truyền thống tương thân tương ái, Hội Tin học TP.HCM kêu gọi Quý Doanh nghiệp Hội
viên, Đối tác của Hội Tin học TP.HCM quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung (ngày
17/10/2016).
- Vận động cộng đồng doanh nghiệp mảng Internet/Hosting TPHCM (Cloud8) đóng góp
100.000.000đ00 (Một trăm triệu đồng) xây 01 phòng học và trang thiết bị cho trường tiều
học Bản Mo (Tỉnh Lào Cai) và cộng đồng doanh nghiệp mảng camera (CCTV) Hà Nội
ủng hộ 100.000.000đ00 (Một trăm triệu đồng) để sửa chữa, nâng cấp phòng học và sân
trường tại trường mầm non Thượng Phùng – Mèo vạc – Hà Giang nhân dịp Hội thảo Hợp
tác phát triển CNTT-TT quốc gia năm 2017 tại Lào Cai.
4. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể: chưa có tổ chức đoàn thể tại cơ sở.
III/- Các hình thức đã được khen thưởng:
1. Danh hiệu thi đua:

STT

HÌNH THỨC
KHEN
THƯỞNG

1

Cờ thi đua

2

Huân chương
LĐ hạng 3

SỐ QĐ, NGÀY
CẤP KHEN
THƯỞNG
QĐ số 207 ngày
Liên hiệp các Hội 24/2/2014 của
KHKT Việt Nam Liên hiệp các Hội
KHKT Việt Nam
CẤP KHEN
THƯỞNG

QĐ số 1125/QĐChủ tịch Nước ký
CTN ngày
tặng
29/05/2014
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NỘI DUNG KHEN
THƯỞNG
Hội Tin Học TP. HCM đã có
thành tích trong công tác từ
năm 2009 đến 2013, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng
CNXH và bảo vệ tổ quốc.
Hội Tin Học TP. HCM đã có
thành tích trong công tác từ
năm 2009 đến 2013, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng
CNXH và bảo vệ tổ quốc.

3

Cờ Truyền
thống

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

Số 3721/QĐUBND ngày
30/07/2014

Hội Tin Học TP. HCM đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ liên
tục nhiều năm, góp phần tích
cực vào sự nghiệp xây dựng và
phát triển thành phố, nhân kỷ
niệm 25 năm ngày thành lập
đơn vị (1988-2013)

2. Hình thức khen thưởng

STT

1

2

3

4

5

HÌNH THỨC
KHEN
THƯỞNG

CẤP KHEN
THƯỞNG

NỘI DUNG KHEN
THƯỞNG

Số 67/LH-97
ngày 25/1/1997

Đã tích cực hoạt động đóng
góp cho sự phát triển của Liên
Hiệp Hội nhiệm kỳ 1991-1996

Giấy khen

Liên Hiệp các
Hội KHKT TP.
HCM

76/LH-97 ngày
5/11/1997

Về công tác tập hợp và vận
động quần chúng trong lĩnh
vực CNTT góp phần tích cực
vào sự nghiệp phát triển CNTT
của TP. HCM nói chung và của
Liên Hiệp Hội nói riêng.

Giấy khen

Liên Hiệp các
Hội KHKT TP.
HCM

55/01/LHH ngày
12/1/2001

Đã có thành tích xuất sắc trong
công tác Hội đoàn và công tác
cứu trợ lũ lụt trong năm 2000.

Giấy khen

Liên Hiệp các
Hội KHKT TP.
HCM

11/KT-LHH
ngày 25/2/2002

Đã có nhiều thành tích đóng
góp cho hoạt động xây dựng,
phát triển Hội trong nhiệm kỳ
vừa qua.

QĐ số
1672/QĐUB
ngày 18/4/2002

Đã có thành tích hoàn thành tốt
nhiệm vụ liên tục nhiều năm
trong nhiệm kỳ III (1997-2002)

Giấy khen

Bằng khen

Liên Hiệp các
Hội KHKT TP.
HCM

SỐ QĐ, NGÀY
CẤP KHEN
THƯỞNG

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

9

6

7

8

9

Bằng khen

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

QĐ số
4161/QĐUB
ngày 10/10/2002

Đã có thành tích xuất sắc trong
nghiên cứu ứng dụng khoa học
& công nghệ (đã có những
công trình, đề tài khoa học
được cấp Thành phố công nhận
và ứng dụng trong thực tế có
hiệu quả) nhân Tuần lễ Khoa
học Công nghệ & Giáo Dục
Đại Học 2002

Giấy khen

Liên Hiệp các
Hội KHKT TP.
HCM

QĐ số 03/KTLHH-04 ngày
15/01/2004

Thành tích xuất sắc trong công
tác xây dựng và phát triển Hội
năm 2003

Bằng khen

Liên Hiệp các
Hội KHKT Việt
Nam

QĐ số 08 KT
ngày 08/02/2004

Bộ Bưu chính
Viễn thông

QĐ số 96/QĐKTTĐ ngày
10/12/2004

Bộ Bưu chính
Viển thông

QĐ số 156/QĐBBCVT ngày
11/3/2005

Bằng khen

10

Bằng khen

11

Bằng khen và
biểu tượng chữ
“TÂM”

12

Bằng khen

13

14

Ủy Ban Mắt Trận
QĐ 25/KT-MT
Tổ Quốc TP.
ngày 22/3/2006
HCM
QĐ số
Ủy Ban Nhân
5413/QĐUB
Dân TP. HCM
ngày 6/12/2007

Bằng khen

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

QĐ số
626/QĐUB ngày
18/2/2009

Chứng nhận

Chủ tịch Ủy Ban
Nhân Dân TP.
HCM

Quyết định số
1541/QĐ-UBND
ngày 14/04/2009

10

Đóng góp xuất sắc trong công
tác xây dựng và hoạt động Hội
năm 2003
Đơn vị có nhiều thành tích
đóng góp cho sự phát triển
CNTT Việt Nam năm 2003
Có thành tích xuất sắc đóng
góp cho sự nghiệp phát triển
ngành CNTT – TT Việt Nam
năm 2004
Đã tích cực ủng hộ cuộc vận
động “Vì Người nghèo” 5 năm
(2001-2005)
Đã có thành tích hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm
kỳ IV (2002-2007)
Đã có thành tích xuất sắc trong
lĩnh vực CNTT, truyền thông
năm 2008, góp phần tích cực
vào sự phát triển ngành CNTT,
truyền thông của Thành phố.
Tập thể lao động xuất sắc năm
2008

15

16

17

18

19

20

21

QĐ số
2458/QĐUB
ngày 3/6/2010

Đã có thành tích xuất sắc trong
công tác tổ chức, tuyên truyền
Hội thi góp phần tích cực trong
phong trào sáng tạo khoa học
kỹ thuật trên địa bàn thành phố
nhân dịp tổng kết 20 năm tổ
chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
TP. HCM (1990-2010)

QĐ số
3183/QĐUB
ngày 20/7/2010

Đã có thành tích xuất sắc trong
công tác tổ chức, thực hiện,
tham gia Hội thi “Tin học trẻ
thành phố Hồ Chí Minh” lần
thứ 19 và Cuộc thi “Sáng tạo
dành cho thanh thiếu nhi thành
phố Hồ Chí Minh” lần thứ 15
năm 2010.

Bằng khen

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

QĐ số
1225/QĐUB
ngày 15/3/2011

Đã có nhiều đóng góp cho sự
nghiệp của công ty Phát triển
Công viên phần mềm Quang
Trung, Sở Thông tin và Truyền
thông nhân kỷ niệm 10 năm
thành lập Công ty (2001 –
2011).

Bằng khen

Bộ Thông tin và
Truyền thông

QĐ số 2068/QĐBTTTT ngày
2/12/2011

Hội Tin Học TP. HCM Đã có
thành tích đóng góp cho sự
phát triển CNTT VN

Chứng nhận

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

QĐ số 1566/QĐUBND ngày
19/3/2012

Danh hiệu Tập thể Lao động
xuất sắc năm 2011

Bằng khen

Thủ Tướng
Chính phủ nước
CHXHCN Việt
Nam

QĐ số 1163
QĐ/TTg ngày
29/8/2012

Hội Tin Học TP. HCM đã có
thành tích trong công tác tổ
chức xây dựng và phát triển
Liên Hiệp Hội Khoa học và Kỹ
thuật TP. HCM.

Số 929/QĐUB
ngày 28/02/2014
của UBND TP

Hội Tin Học TP. HCM đã có
thành tích trong công tác xây
dựng và phát triển ngành
CNTT năm 2013 và trong
những năm qua góp phần tích
cực trong phong trào thi đua
của TPHCM.

Bằng khen

Bằng khen

Bằng khen

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

Ủy Ban Nhân
Dân TP. HCM

Bằng khen cấp
thành phố do
Chủ tịch UBND
TP trao tặng

11

22

23

24

25

26

Bằng khen

Bằng khen từ Bộ
KHCN do Bộ
trưởng Bộ
KHCN trao tặng

Số 214/QĐBKHCN ngày
20/02/2014 của
Bộ KHCN

Hội Tin Học TP. HCM đã có
thành tích đóng góp trong hoạt
động CNTT-TT, góp phần vào
sự nghiệp phát triển KH&CN.

Bằng khen

Trung ương
Đoàn TNCS
HCM

Số 345QĐ/TWĐTN
ngày 06/08/2014

Hội Tin Học TP. HCM đã có
đóng góp tích cực, hiệu quả
trong công tác tổ chức, triển
khai Hội thi Tin học trẻ các
cấp.

Số 7007/QĐUB
ngày 24/12/2015

Hội Tin Học TP. HCM đã có
thành tích xuất sắc trong công
tác, đóng góp cho sự phát triển
của ngành Công Nghệ Thông
Tin - Truyền thông TP HCM
lần VII (năm 2015), góp phần
tích cực trong phong trào thi
đua Thành phố.

Số 313QĐ/TWĐTN
ngày 04/07/2016

Đã có nhiều đóng góp tích cực
trong tổ chức Hội thi “Tin học
trẻ Thành phố Hồ Chí Minh”
và phong trào học tập sáng tạo,
ứng dụng tin học cho thanh
thiếu nhi.

Số 94/KTCATP-PV28
ngày 27/09/2016

Hội Tin học TP. HCM đã có
thành tích xuất sắc trong phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc giai đoạn 2014-2016.

Bằng khen

Bằng khen

Giấy khen

27

Bằng khen

28

Bằng khen

Bằng khen cấp
thành phố do
Chủ tịch UBND
TP trao tặng

Bằng khen do
Ban Chấp hành
Trung ương
Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí
Minh trao tặng
Giấy khen do
Giám đốc Công
an Thành phố Hồ
Chí Minh trao
tặng
Bằng khen do
UBND TP HCM
cho tập thể Hội
Tin học TP Hồ
Chí Minh

Bộ TT&TT

Số 48/QĐUB
Ngày 09/01/2017

Số 2078/QĐBTTTT ngày
20/11/2017
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Hội Tin học TP. HCM đã có
thành tích hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ 02 năm liên tục
(2015-2016) góp phần tích cực
trong phong trào thi đua của
thành phố.
Hội Tin học TP. HCM đã có
thành tích hoàn thành xuất sắc
trong công tác triển khai thực
hiện Luật CNTT

TP, Hồ Chí Minh ngày 30/12/2017
TM. HỘI TIN HỌC TP.HCM
Tổng thư ký

Vũ Anh Tuấn
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