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Ngày 28/2/2014, tại khách sạn Rex – Quận 1, Tp. HCM, chương trình “Gặp gỡ đầu
năm ngành Công nghệ Thông tin & Viễn thông năm 2014” được Sở Thông tin và
Truyền thông Tp. HCM tổ chức đã vinh dự được đón tiếp sự góp mặt của Ông Lê
Mạnh Hà – Phó Chủ Tịch UBND Tp. HCM, Ông Nguyễn Trọng Đường – Vụ trưởng Vụ
Công nghệ Thông tin, Ông Lê Thái Hỷ – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.
HCM, các vị đại biểu đến từ Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành cùng đại
diện đông đảo các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực CNTT tại Tp. HCM.

  

  

Ông Lê Mạnh Hà và Ông Nguyễn  Trọng Đường chụp hình lưu niệm cùng các đại
biểu đến từ Sở Thông tin và Truyền  thông các tỉnh thành

  

Tham  gia sự kiện với vai trò là khách mời danh dự, công ty TNHH TM-DV Tin học
Nhân  Sinh Phúc (NSP) cùng với 18 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực
CNTT  khác đã vinh dự nhận được giấy khen của UBND Tp. HCM vì những thành tích
xuất sắc  trong công tác xây dựng và phát triển ngành CNTT trong năm 2013 và
trong những  năm vừa qua, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành
phố.
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Đại diện công ty NSP nhận giấy  khen từ Ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBND Tp.
HCM

  

Đây là thành quả đạt được của NSP sau 15 năm kiên  trì theo đuổi sứ mạng cập
nhật những tiêu chuẩn, công nghệ, sản phẩm và giải  pháp mới tiên tiến trên thế
giới, để từ đó đưa vào ứng dụng & phổ biến tại  thị trường Việt Nam. Đây cũng là
một khích lệ tinh thần vô cùng lớn cho NSP  ngay trước sự kiện kỷ niệm 15 năm
thành lập và phát triển của mình (20/3/1999 –  20/3/2014).

  

  

Đại diện NSP chụp hình lưu niệm  cùng Ông Lê Mạnh Hà và các doanh nghiệp, tổ
chức nhận giấy khen khác
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