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Tiến đến xây dựng Cộng đồng nguồn mở tại Đại học Duy 

Tân 

 

Chiều ngày 29/11/2012, đoàn công tác của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & 

Open Source Software Association - viết tắt là VFOSSA) thuộc Hội tin học Việt Nam (VAIP) do Phó chủ tịch 

Trương Anh Tuấn và Trưởng ban kiểm tra Võ Thái Lâm đã có buổi thăm, làm việc tại trường Đại học Duy Tân. 

  

Ông Trương Anh Tuấn cho biết, VFOSSA đang có chương trình hoạt động nhằm tăng cường trao đổi thông tin, 

nâng cao nhận thức về phần mềm tự do nguồn mở trong các trường ĐH; đưa phần mềm nguồn mở trở thành một nội 

dung chuyên sâu trong chương trình đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng trong 

lĩnh vực này. VFOSSA hy vọng rằng Đại học Duy Tân sẽ tích cực tham gia cộng đồng, tham gia các dự án do 

VFOSSA và cộng đồng doanh nghiệp nguồn mở đang triển khai. 

  

  

Đoàn công tác VFOSSA trong buổi làm việc tại Đại học Duy Tân 

  

“Trong những năm qua chúng tôi đã đi đến rất nhiều trường có ĐH đào tạo CNTT, đây là lần đầu tiên chúng tôi 

đến Đại học Duy Tân và chúng tôi  thật sự cảm thấy bất ngờ. ĐH Duy Tân là một trong số rất ít các trường ở Việt 

Nam có sự đón đầu trong lĩnh vực này, đã có những bước đi rất cơ bản trong việc tiếp cận, giảng dạy, triển khai 

ứng dụng nguồn mở và đây sẽ là nền tảng vững chắc cho việc xúc tiến các hoạt động hợp tác trong tương lai ”, Ông 

Trương Anh Tuấn bày tỏ. 

  

Đại diện Đại học Duy Tân, ThS. Trương Tiến Vũ - Trưởng khoa CNTT hoan nghênh những cơ hội mà VFOSSA và 

cộng đồng doanh nghiệp nguồn mở dự định hợp tác với Đại học Duy Tân, với tiềm lực và thế mạnh trong đào tạo 
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CNTT hiện nay thì việc xây dựng thành công một cộng đồng nguồn mở tại Đại học Duy Tân là một việc hoàn toàn 

khả thi. ThS. Trương Tiến Vũ cũng đã đề xuất lộ trình và những hoạt động cơ bản mà hai bên phải xúc tiến để tiến 

đến hợp tác toàn diện trong tương lai. 

  

Kết thúc buổi làm việc hai bên đã thống nhất những bước đi ban đầu. Theo đó, từ nay đến tháng 03/2013 Đại học 

Duy Tân, VFOSSA và cộng đồng doanh nghiệp nguồn mở sẽ tổ chức một số sự kiện và tiến đến ký kết thỏa thuận 

hợp tác chính thức giữa các bên liên quan.  

  

(Truyền Thông)  

 


