
TỔNG KẾT NĂM 2017

BIỂU DƯƠNG THÀNH TÍCH 

CÁ NHÂN XUẤT SẮC



ANH LÊ QUỐC BẢO

Trung tâm HSI - HCM

Danh hiệu cá nhân xuất sắc 2017

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN



Danh hiệu cá nhân xuất sắc 2017

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

THÀNH TÍCH

Anh Lê Quốc Bảo

Kỹ sư - Phòng GP An toàn thông tin

 Dự án:

 Vietinbank, Timo, ChoTot, VPTU, QTSC, EVN HCM, WebHPT

 Ứng cứu sự cố mã độc cho các đơn vị, cơ quan nhà nước, VNISA

 Đạt được chứng chỉ chuyên môn LPT, góp phần nâng cao năng lực và profile
của Công Ty trong lĩnh vực ATTT

 Tham gia đề tài Sáng Tạo (CyberLab, Auto Reporting)

 Hướng dẫn 04 SVTT trong quá trình tham gia các dự án phức tạp, đóng góp
vai trò trong công tác xây dựng đội ngũ kế thừa.

 Góp phần tạo nên mối quan hệ với Khách Hàng mới, phát triển dự án dịch vụ
từ đội kỹ thuật, đuợc KH đánh giá cao về đội ngũ kỹ thuật & tinh thần trách
nhiệm.

 Có nhiều đóng góp tích cực cho công tác chuyên môn nghiên cứu phòng.

 Đạt danh hiệu Gương mặt tiêu biểu: tháng 7/2017
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 Thành tích TOP 8 đội Onsite thi cuộc thi Capture The Flag – GSEC 2017

 Phát triển các công cụ hỗ trợ tối ưu quy trình làm việc, phục vụ dự án (Burp 
Submitter – hỗ trợ Bug Tracking, Auto Volatility – hỗ trợ Forensic)

 Phát triển 01 Khách Hàng mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển dịch vụ

 Qua dự án EDW tạo được kết quả tốt với KH, mở ra thêm dự án về cho
Công Ty.

 Hỗ trợ kịp thời và đúng tiến độ các sự cố ANTT cho các Khách Hàng lớn.

 Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu/hỗ trợ như SIEM, Auto 
Reporting

 Sáng tạo trong các công tác đổi mới & cải thiện quy trình làm việc

 Quản lý tốt hệ thống Bug Tracking & chịu trách nhiệm chính mảng kỹ thuật
Pentest

 Ứng cứu thành công sự cố WannaCry, tạo tiền đề 
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 Là nhân sự chủ lực của phòng về mặt phối hợp với khách hàng và P. Kinh
doanh

 Là trưởng nhóm thực hiện công tác R&D xây dựng hệ thống đưa vào
chương trình sáng tạo của Công ty, phụ trách 2 trên tổng cộng 5 đề tài vào
vòng chung khảo

 Nghiên cứu và phát triển tốt các dịch vụ mới: Truy vết tấn công, Phát hiện
mã độc và ứng cứu sự cố, đem lại các kết quả dự án được khách hàng
đánh giá cao

 Hoàn thành chứng chỉ chuyên môn nâng cao năng lực: CEH

 Có sự chia sẻ tích cực nhất đến các bạn mới (dịch vụ CNTT, kỹ năng
PM…)

 Phát triển 04 khách hàng/ dự án từ đội kỹ thuật , phối hợp kinh doanh phát
triển thành công 09 dự án trong đó đạt HD/ PO: 08 hợp đồng
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 Một số dự án/hợp đồng tiêu biểu:

 Hợp đồng đánh giá an ninh cho khách hàng Vietinbank, Talentnet, 
TIMO

 Hợp đồng 4 dịch vụ ATTT chuyên sâu cho cơ quan Đảng, chính phủ, 
Sở 4T Vĩnh Phúc

 Trưởng dự án triển khai thành công dự án dịch vụ ATTT với khối
lượng lớn > 500 Mandays (EVN HCM)

 Thực hiện hỗ trợ sự cố kỹ thuật đảm bảo các hoạt động vận hành
cho hệ thống CNTT của khách hàng: Vạn Đức Tiền Giang, EVH 
HCM, QTSC
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Anh Lưu Đăng Thành

Kỹ sư triển khai– Phòng ITSM, HSI

 Hoàn thành tốt tiến độ, chất lượng triển khai các dự án:

 Nâng cấp hệ thống Service Manager cho Vietinbank

 Nâng cấp hệ thống Service Manager cho Petrolimex

 Managed Service cho Petrolimex

 Team leader trong dự án SLA của Vietcombank từ giai đoạn tư vấn, POC đến khi
làm thầu, triển khai dự án

 Đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và thực hiện các yêu cầu về mặt
quy trình, kỹ thuật chứng minh cho khách hàng thấy khả năng của hệ thống, làm
tiền đề để khách hàng lựa chọn giải pháp. Đây là dự án sẽ được mở rộng rất
nhiều trong tương lai. Theo kế hoạch của VCB sẽ áp dụng cho toàn ngân hàng, 
bao gồm cả CN. Ngoài ra, sẽ làm tiền đề để giới thiệu cho các khách hàng khác.

 Phối hợp với kinh doanh hoàn thành tốt công tác xây dựng dự án ITSM tại KBNN 
(rất phức tạp và thời gian kéo dài)

 Hoàn thành tốt công tác hỗ trợ, chuyển giao kiến thức cho các thành viên mới
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Kỹ sư triển khai– Phòng ITSM, HSI

 Hoàn thành tốt tiến độ, chất lượng triển khai các dự án:

 ITSM P2 cho VMS Mobifone

 Nâng cấp hệ thống Service Manager cho Petrolimex

 Managed Service cho Petrolimex

 Tự lực nghiên cứu, phát triển hệ thống Service Manager thành hệ thống Quản lý
tài sản, triển khai cho Công ty Xăng dầu KV2

 Là dự án đặc biệt khó vì chỉnh sửa hệ thống quản lý tài sản IT để quản lý
tài sản non-IT, trong khi số lượng và chủng loại tài sản của xăng dầu là
rất đa dạng. 

 Đây là lần đầu tiên HPT thực hiện dự án dạng này, dự án đã hoàn thành
tốt đẹp, khách hàng rất hài lòng về hệ thống và đã trình bày lên tập đoàn 
để nhân rộng dự án cho các công ty XD khác. Trong năm 2018, sẽ thực
hiện thêm cho một số công ty XD lớn khác như XD KV2, XD KV 5…
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Kỹ sư triển khai– Phòng ITSM, HSI

 Tham gia phối hợp trong quá trình POC, làm thầu và triển khai dự án SLA cho
Vietcombank

 Phối hợp tốt với các đơn vị để tư vấn mở rộng dự án tại các khách hàng như
BIDV, EVN, Mobifone…
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Anh Trần Trọng Thắng
Nhân viên Kinh doanh – Phòng KD HSC CNHN

 Có nhiều nỗ lực và đóng góp quan trọng cho kết quả kinh doanh của Kinh Doanh HSC. Hoàn
thành vượt mức kế hoạch đặt ra năm 2017

 Đạt 270% kế hoạch doanh số

 Đạt 112% kế hoạch lãi gộp

 Phát triển 4 khách hàng mới tiêu biểu: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( Seabank), Cục Hải Quan 
Tỉnh Lạng Sơn, Công ty CP Viễn Thông CMC, Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Viet Nam

 Tăng giá trị hợp đồng từ những khách hàng tái ký

 Có hợp đồng dịch vụ giá trị 10 tỷ đồng (VPBank) 

 Duy trì tái ký 80% hợp đồng dịch vụ

 Được khách hàng đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc

 Có nhiệt huyết và đam mê trong kinh doanh

 Phối hợp và hỗ trợ rất tốt với các đơn vị nội bộ xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

 Hỗ trợ công tác Presale: tư vấn, viết các hồ sơ giải pháp




