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Tham luận 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI BỘ VACOD 

Hà Nội, 30/07/2011 

 

Nguyễn Thế Hùng 

Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam 

thehung@vinades.vn 

0904762534 

 

I. Chia sẻ thông tin – kết nối thành viên là yếu tố sống còn trong việc xây dựng và 

phát triển thị trường nội bộ VACOD 

Tại sao như vậy? 

Thưa các anh, các chị, muốn phát triển thị trường nội bộ trước hết nội bộ phải có 

sự hiểu biết lẫn nhau một cách sâu sắc. Thực tế cho thấy rằng hiện nay các hội viên 

mới chỉ có sự liên hệ với nhau một cách riêng lẻ và rời rạc. Một khi chưa nắm rõ thông 

tin nội bộ mình một cách tường tận thì khó nói đến việc phát triển thị trường nội bộ. 

Vậy công cụ nào giúp chia sẻ thông tin và kết nối thành viên? 

Trong điều kiện hội viên VACOD hiện nay nằm ở khắp các tỉnh thành trên cả 

nước, việc tập hợp và chia sẻ thông tin không gì thuận lợi bằng sử dụng các ứng dụng 

của công nghệ thông tin, mà công cụ sáng giá nhất để thực hiện việc này là thông qua 

Internet. 

 Thay vì mỗi năm 1-2 lần tập hợp các hội viên thảo luận và trao đổi với nhau 

thông qua các buổi hội thảo ngắn ngủi. Nhờ Công nghệ thông tin & internet, việc này 

có thể thực hiện bất cứ ngày nào, giờ nào trong 365 ngày của năm.  

II. Đề xuất giải pháp: Cập nhật và chia sẻ thông tin bằng cổng thông tin chung 

dành cho các doanh nghiệp hội viên VACOD 

Các chức năng cần có của cổng thông tin: 

1. Chức năng tòa soạn điện tử:  

Chúng tôi đề xuất mô hình cổng thông tin dùng chung dành cho VACOD tương 

tự mô hình Tòa soạn điện tử, ngoài việc cập nhật các tin, bài bởi ban biên tập 
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VACOD, mỗi doanh nghiệp thành viên cần được được cấp 1 tài khoản. Thông qua đó 

doanh nghiệp có thể cập nhật tin tức, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng lên cổng 

thông tin chung của VACOD. Bộ phận biên tập của VACOD chịu trách nhiệm kiểm 

duyệt và cho đăng tin tức, bài vở kịp thời… 

2. Chức năng tra cứu và tìm kiếm thông tin doanh nghiệp thành viên:  

Tất cả thông tin về doanh nghiệp thành viên VACOD sẽ được chia sẻ và cập nhật 

lên trang danh sách thành viên, các doanh nghiệp có thể sử dụng tài khoản của mình để 

chủ động thay đổi và bổ sung thông tin. Như vậy sẽ giúp các thành viên chủ động tìm 

kiếm thông tin của nhau, xây dựng các mối quan hệ và làm ăn lâu dài. 

3. Chức năng cổng thương mại dành cho các doanh nghiệp thành viên:  

Với chức năng của một cổng thương mại điện tử, các doanh nghiệp thành viên có 

thể đăng các dịch vụ, sản phẩm, chương trình bán hàng của mình lên cổng thương mại 

này.  

4. Diễn đàn online dành cho các doanh nghiệp hội viên Vacod:  

Xây dựng diễn đàn để các hội viên có thể chủ động tham gia trao đổi các vấn đề 

của hiệp hội cũng như đóng góp ý kiến, tham gia các hoạt động giao lưu trao đổi với 

nhau. 

Bằng các công cụ trên đây, các doanh nghiệp thành viên có thể tăng cường hiểu 

biết lẫn nhau, dễ dàng tìm hiểu thông tin của nhau từ đó tăng cường sử dụng các sản 

phẩm và dịch vụ của nhau đồng thời quảng bá doanh nghiệp mình tới các đối tác và 

khách hàng ngoài hiệp hội. 

Trên đây là trình bày và đề xuất của tôi về việc ứng dụng công nghệ thông tin 

xây dựng và phát triển thị trường nội bộ VACOD dưới tư cách một đơn vị sở hữu hệ 

thống thông tin truyền thông nguồn mở đầu tiên của Việt Nam. Công ty chúng tôi – 

VINADES – sẽ trực tiếp hỗ trợ VACOD để triển khai hệ thống này phục vụ các thành 

viên. Các vấn đề thắc mắc và thảo luận xin gửi về địa chỉ email thehung@vinades.vn. 

Mọi thông tin tham khảo quý vị có thể truy cập website www.vinades.vn 

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. 
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GIỚI THIỆU VỀ VINADES.,JSC 

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC) là công ty mã 

nguồn mở đầu tiên của Việt Nam sở hữu riêng một mã nguồn mở nổi tiếng và đang 

được sử dụng ở hàng ngàn website lớn nhỏ trong mọi lĩnh vực. 

Ra đời từ hoạt động của tổ chức nguồn mở NukeViet (từ năm 2004) và chính 

thức được thành lập đầu 2010 tại Hà Nội, khi đó báo chí đã gọi VINADES.,JSC là 

"Công ty mã nguồn mở đầu tiên tại Việt Nam". 

Ngay sau khi thành lập, VINADES.,JSC đã thành công trong việc xây dựng 

NukeViet thành một mã nguồn mở thuần Việt. Với khả năng mạnh mẽ, cùng các ưu 

điểm vượt trội về công nghệ, độ an toàn và bảo mật, NukeViet đã được hàng chục 

ngàn website lựa chọn sử dụng trong năm qua. Sự kiện ra mắt NukeViet đã tạo nên 

hiệu ứng truyền thông chưa từng có trong lịch sử mã nguồn mở Việt Nam. 

Sản phẩm chính của VINADES.,JSC là các ứng dụng trên nền web, bao gồm: 

Các hệ thống vận hành website, cổng thông tin điện tử (web portal), tòa soạn điện tử, 

các mạng xã hội 

Tự chuyên nghiệp hóa mình, thoát khỏi mô hình phát triển tự phát, công ty đã nỗ 

lực vươn mình ra thế giới và đang phấn đấu trở thành một trong những hiện tượng của 

thời "dotcom" ở Việt Nam. 

Thông tin công ty: 

 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN MỞ VIỆT NAM 

+ Tên giao dịch tiếng Anh: VIET NAM OPEN SOURCE DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY. 

+ Tên viết tắt: VINADES.,JSC 

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

+ 67B phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

+ ĐT: (+84) (04) 85872007  

+ Fax: (+84) (04) 35500914 

+ Emai: contact@vinades.vn  

+ Web: http://www.vinades.vn 

3. Hệ thống sản phẩm và truyền thông: 

+ Trang cộng đồng mã nguồn mở NukeViet (hơn 20 ngàn thành viên): http://nukeviet.vn 

+ Diễn đàn: http://nukeviet.vn/phpbb/index.php 

+ Trang bán hàng và dịch vụ khách hàng: http://webnhanh.vn 

+ Thư viện mã nguồn trên Google code: http://code.google.com/p/nuke-viet/ 

+ Thông tin NukeViet trên bách khoa toàn thư mở Wikipedia: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/NukeViet 
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