
DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ HỮU TÁC GIẢ/ XÁC 

NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VỀ VIỆC CẤP CHỨNG 

NHẬN QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOCMAI.VN 

1. Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet do Sở Thông 

tin và Truyền thông cấp ngày 24/10/2011 

2. Giấy phép thiết lập Mạng xã hội trên mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp ngày 30/12/2016 

3. Bản đăng ký tên miền Hocmai.vn 

4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Hocmai.vn số 169558 do Cục Sở hữu trí 

tuệ cấp ngày 11/08/2011 

5. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu TRUNG TÂM HỌC MÃI SỐ 209029 do 

Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 18/07/2013 

6. Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm “Bài viết chương trình 

học nền tảng” do tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Mai viết thuộc quyền sở hữu của 

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ giáo dục, cấp bởi Cục Bản quyền tác giả 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/03/2018. 

7. Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm “Bài viết chương trình 

Pen” do tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Mai viết thuộc quyền sở hữu của Công ty 

cổ phần Đầu tư và Dịch vụ giáo dục, cấp bởi Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/05/2018  

8. Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả cho tác phẩm “Bài viết chương trình 

học tốt” do tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Mai viết thuộc quyền sở hữu của Công 

ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ giáo dục cấp bởi Cục Bản quyền tác giả - Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/03/2018 
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DANH MỤC GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN 

DÀNH CHO SẢN PHẨM HOCMAI.VN 

1. Giải thưởng “Ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo” 

ngày 01/11/2018 do Hội truyền thông số Việt Nam trao tặng Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Dịch vụ Giáo Dục 

2. Giải Bạc hạng mục Nội dung số (Digital Content) tại vòng chung khảo cuộc 

thi Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Đông Nam Á năm 2019 

(ASEAN ICT Awards 2019) 

3. Đứng tên là một trong 75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ 

được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 do Ban Thường 

trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam công bố 

ngày 24/08/2020. 

4. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì “Đã có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2019” cấp 

ngày 26/08/2020. 
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3. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 
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