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GIỚI THIỆU SFD 2017 

Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn mở - Software Freedom Day/SFD là sự kiện thường niên, được tổ
chức vào ngày thứ Bảy tuần thứ Ba trong tháng 9 hàng năm trên toàn Thế giới. Tại Việt Nam, SFD đã
được tổ chức thành công 6 năm liền kể từ 2012 đến nay dưới sự chủ trì của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do
Nguồn mở (VFOSSA) và sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành và tổ chức, doanh nghiệp. Năm nay, VFOSSA sẽ
phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức sự kiện SFD 2017.

Hội thảo hứa hẹn sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo các chuyên gia, các nhà đầu tư trong lĩnh
vực khởi nghiệp, các doanh nghiệp nguồn mở và cộng đồng sinh viên CNTT.

Chủ đề SFD 2017 là Cơ hội việc làm và khởi nghiệp với phần mềm tự do nguồn mở.



Chủ đề SFD 2017 là Cơ hội việc làm và khởi nghiệp với phần mềm tự do nguồn mở.

SFD 2017 là cơ hội giao lưu và kết nối giữa Cộng đồng Nguồn mở Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, các lập
trình viên, chuyên gia quản trị mạng và sinh viên ngành CNTT của các trường Đại học/Cao đẳng tại Việt Nam. Hướng đến đối tượng
sinh viên và câu chuyện cơ hội việc làm và khởi nghiệp, các chuyên gia về Phần mềm nguồn mở sẽ có các bài chia sẻ về kinh nghiệm
thực tiễn và các điển hình khởi nghiệp thành công. Sự kiện SFD 2017 cũng sẽ mang đến góc nhìn của các chuyên gia về lĩnh vực ứng
dụng phần mềm tự do nguồn mở trong nhiều lĩnh vực như phát triển ứng dụng web, mobile, IoT, cloud và nhiều ứng dụng khác để giúp
các bạn sinh viên tiếp cận công nghệ mới sử dụng phần mềm tự do nguồn mở.

Song song với các bài trình bày được tổ chức trong 1 ngày, sẽ có các lớp đào tạo ngắn được trực tiếp tổ chức tại các phòng máy của Đại
học Công nghiệp Hà Nội do các chuyên gia đến từ các tổ chức đào tạo chuyên nghiệp và các cộng đồng phần mềm nguồn mở. Các sự kiện
bên lề như các bàn tuyển dụng của các doanh nghiệp, trò chơi có thưởng và các tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên Trường Đại học
Công nghiệp Hà Nội sẽ mang lại một ngày SFD sôi động, hấp dẫn và bổ ích cho các bạn sinh viên.

GIỚI THIỆU SFD 2017 



Thành	phần	tham	dự	khoảng	1.000	người	đến	từ	các
Cơ	quan	quản	lý	nhà	nước,	doanh	nghiệp,	các	trường	đại	học,
chuyện	gia	CNTT,	sinh	viên,	cụ	thể:
• Đại	diện	Cơ	quan	quản	lý	nhà	nước	– 5%	
• Chuyên	gia	trong	lĩnh	vực	IoT,	Nguồn	mở	và	Start-up	– 20%
• Doanh	nghiệp	CNTT	– 10%
• Trường	Đại	học	– 15%
• Sinh	viên	chuyên	ngành	– 50%

Ngoài	ra	còn	có:
• Đại	diện	các	tổ	chức,	hiệp	hội	chuyên	ngành	ICT	
• Đại	diện	cộng	đồng	nguồn	mở	quốc	tế	
• Đại	diện	các	cơ	quan	báo	chí,	truyền	thông	

GIỚI THIỆU SFD 2017 



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Software
Association - viết tắt là VFOSSA) là tổ chức được sáng lập bởi các nhóm đại diện cho cộng đồng
Phần mềm Tự do Nguồn mở (PMTDNM) trên cả nước. CLB thường xuyên giúp các cơ quan, tổ
chức nhà nước trong việc tư vấn và phản biện các chính sách về Phần mềm tự do nguồn mở; Tư
vấn và hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, phát triển, ứng dụng PMTDNM trong nước; Tổ chức
hội thảo và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tham gia các hoạt động đào tạo nhằm thay đổi
nhận thức và phát triển PMTDNM ở Việt Nam và gắn kết các hoạt động của cộng đồng PMTDNM
trong nước với quốc tế.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có
truyền thống đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ kinh tế, công nhân kỹ thuật lâu đời nhất
Việt Nam (tiền thân là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và Trường Chuyên
nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913) và là một trong những trường trọng điểm quốc gia
trong hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.



ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TỪ NĂM 2016 

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học 
và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở 
hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý 
nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật. SFD 2016 hân 
hạnh nhận được sự bảo trợ của Bộ khoa học và công nghệ.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo 
chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và 
truyền hình; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở và hạ tầng thông tin và truyền thông quốc 
gia; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 
SFD 2016 hân hạnh nhận được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Hiệp hội Internet Việt Nam – Vietnam Internet Association là tổ chức tập hợp các tổ chức, các doanh 
nghiệp và cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và phát triển dịch vụ Internet và các lĩnh 
vực khác có liên quan đến Internet. Thành lập năm 2010, VIA hiện có hơn 100 thành viên. 



ĐỊA ĐIỂM 

TRƯỜNGĐẠIHỌCCÔNGNGHIỆPHÀNỘI

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có 03 cơ sở đào tạo với tổng diện tích
gần 50ha. Cơ sở 1 (chính) tại số 298, đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành
phố Hà Nội. Cơ sở 3 tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà
Nam.

Cơ sở vật chất: 369 phòng học lý thuyết, 50 phòng máy tính, 48 phòng học
ngoại ngữ trang bị thiết bị hiện đại, 60 phòng trung tâm học liệu, 10 phòng
thí nghiệm, 135 phòng thực hành, nhà tập đa năng, sân tenis, sân vận động
khép kín, đồng bộ và đảmbảo chất lượng đào tạo, an toàn lao động.

Giáo trình, tài liệu tham khảo: Trung tâm Thông tin - Thư viện có nhiều loại
phòng đọc với nhiều công năng khác nhau, cung cấp gần 8.000 đầu sách
trong nước và quốc tế với trên 110.000 cuốn. Trường có mạng thông tin
nội bộ kết nối với mạng Internet. Thư viện điện tử của Trường là thư viện
lớn và hiện đại nhất trong các trường đại học của Việt Nam.



BẢN ĐỒ ĐỊA ĐIỂM



TRƯỚC	SỰ	KIỆN
BTC	thực	hiện	các	khâu	tổ	chức,	hoạt	động	truyền	thông,	vận	động	tài	trợ	

...

Từ 15/8 đến 15/9/2017

CHI	TIẾT	CHƯƠNG	TRÌNH
website:	www.vfossa.vn	

mạng	xã	hội:	www.facebook.com/vfossa.vn/	
cổng	đăng	ký	trực	tuyến

Sự kiện
Đại học Công nghiệp HN

16/09/2017

CÁC	HOẠT	ĐỘNG
Workshop	chuyên	ngành
Lớp	học	chuyên	ngành	
Triển	lãm/tuyển	dụng		
Flashmob	tập	thể	

Trò	chơi	với	nguồn	mở
Ăn	trưa	miễn	phí

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 



CHƯƠNG TRÌNH 

(Chương	trình	có	thể		được	thay	đổi	để	phù	hợp	với	chủ	đề	chính)



WORKSHOP

• Các workshop chuyên đề diễn ra đồng thời vào hai khung thời gian buổi sáng và buổi chiều: Cơ hội 
việc làm với công nghệ mở với nhiều chuyên đề : Cloud, CMS, IoT, Mobile vv…

• Đề tài được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn tại Việt Nam 

• Các chia sẻ của điển hình thành công 

• Các lớp học, phòng thực hành, khu vực trò chơi trực tuyến cho sinh viên



CHƯƠNG TRÌNH 

CÁC CHỦ ĐỀ WORKSHOP DỰ KIẾN* 

• Hệ điều hành và website nguồn mở / Giảng viên các trường Đại học

• Cơ hội khởi nghiệp và việc làm với công nghệ mở / Đại diện VNPT-Technology

• Chia sẻ của các cộng đồng VietOpenStack, Docker, OpenCPS / Chuyên gia từ các cộng đồng

• Chia sẻ của cộng đồng NukeViet / Chuyên gia từ Vinades 

• Chia sẻ của Hackanoi / Chuyên gia

(*) Chủ đề có thể thay đổi để phù hợp nội dung chương trình 



TRIỂN LÃM

• Triển lãm các ứng dụng, sản phẩm/dịch vụ của các đối tác chiến lược, nhà tài trợ 
• Không gian tuyển dụng đối tượng sinh viên chất lượng cao đến từ các trường Đại học hàng đầu 

chuyên ngành CNTT tại Việt Nam
• Dự kiến: thu hút hơn 1,000 khách tham quan 



TRIỂN LÃM

• Gian tiêu chuẩn hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu của nhà tài trợ 

* Gian tiêu chuẩn: 2,5 x 3m
* 1 bàn, 2 ghế, ổ điện
* Standee đứng 1,8 x 0,8m

* Gian hàng thiết kế riêng
(thiết kế và thi côngdo nhà tài trợ thực hiện)



BỮA TRƯA “MỞ”

- Bữa	trưa	“mở”	là	hoạt	động	cố	định	mỗi	kỳ	SFD	và	được	tài	trợ	bởi	đối	tác	chiến	lược.	Bữa	
trưa	dành	cho	tất	cả	khách	mời	tham	gia	có	tem	sự	kiện	trên	tay	khi	check-in.

- Bữa	trưa	thường	bao	gồm:
+	Suất	ăn	nhanh	theo	mức	ngân	sách	tài	trợ
+	Nước	uống



HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI



VĂN NGHỆ ĐẶC SẮC



DIỄN GIẢ DỰ KIẾN CÁC DIỄN GIẢ THAM GIA WORKSHOP VÀ 
TALKSHOW ĐẾN TỪ CÁC ĐƠN VỊ UY TÍN* 

(*) To be invited



KẾ HOẠCH CHUNG

08/2016 08/2016 09/2016 17/09

BÁO CHÍ
Những thông tin cơ 
bản về sự kiện trên 
báo điện tử

THÔNG TIN
Cung cấp 
thông tin 
trên website 
chính thức 
và trang 
mạng xã hội 

ĐĂNG KÝ
Thông tin sự kiện 
và đăng ký tham dự 
đến các trường Đại 
học, các cộng đồng

BÁO CHÍ
Chính thức 
công bố chi tiết 
về sự kiện

HƯỚNG DẪN
Những điều 
cần chú ý về 
chương trình

SỰ KIỆN SAU SỰ 
KIỆN
• Tổng kết



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 

VIETNAM SALES AND MARKETING CAMP 2016
CƠ HỘI LỚN CHƯA TỪNG CÓ ĐỂ KẾT NỐI, HỌC TẬP & TRẢI NGHIỆM VỀ NGÀNH SALES VÀ MARKETING.

Demo sản phẩm, dịch vụ IoT, nguồn mở 

Chủ đề nóng được quan tâm
Những diễn giả uy tín 
trong cộng đồng 

Workshop chuyên môn hấp dẫn

Triển lãm tuyển dụng sôi động, cơ hội việc làm
hấp dẫn tại các doanh nghiệp hàng đầu



CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

Tận dụng Facebook làm kênh truyền thông chính để lan 
tỏa và tạo sức hút cho chương trình.

Đăng tải thông tin trên báo chí để cung cấp thông tin 
chính thống về chương trình 

Tìm kiếm đối tác Bảo trợ truyền thông để hỗ trợ 
đưa thông tin về chương trình tới đông đảo công chúng.

Tài	trợ	Vàng 50.000.000	VNĐ
Tài	trợ	Bạc 30.000.000	VNĐ
Tài	trợ	Đồng 10.000.000	VNĐ



BẢO TRỢ DỰ KIẾN (*)

(*) to be discussed 



- Trở thành nhà đồng hành với sự kiện lớn nhất Việt Nam dành riêng cho cộng đồng nguồn mở và khởi nghiệp. 
- Tăng cường nhận diện thương hiệu cùng với các hoạt động truyền thông cho sự kiện.
- Cơ hội quảng bá và khuếch trương thương hiệu thông qua các hoạt động của sự kiện. 
- Cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường Đại học hàng đầu và các cơ quan báo chí, thông tấn uy tín

THAM GIA NGAY VỚI CHÚNG TÔI



CÁC GÓI TÀI TRỢ 

GÓI	TÀI	TRỢ	CHÍNH

Tài	trợ	Vàng 50.000.000	VNĐ
Tài	trợ	Bạc 30.000.000	VNĐ
Tài	trợ	Đồng 10.000.000	VNĐ

CÁC	GÓI	TÀI	TRỢ	KHÁC

Bữa	trưa	“mở” 20.000.000	VNĐ

Áo	T-Shirt	sự	kiện	 10.000.000	VNĐ

Tài	trợ	Lucky	Draw Theo	giá	trị	thực	tế

Tài	trợ	quà	tặng Theo	giá	trị	thực	tế

Và	các	tài	trợ	hiện	vật	khác	theo	khả	năng			

Quyền	lợi	NTT Vàng Bạc	 Đồng Tài	trợ	dưới	
10	triệu	
đồng

Gian	hàng	tiêu	chuẩn	hoặc	gian	hàng	thiết	kế x x x

01	Bài	trình	bày	phiên	chính	(Keynote) x x

01	Bài	trình	bày	tại	Workshop x x x x

Clip	giới	thiệu	trong	suốt	sự	kiện x x x x

Được	BTC	cảm	ơn	trân	trọng	trong	diễn	văn	khai	
mạc	và	bế	mạc

x x x x

Logo	xuất	hiện	trên	emai	marketing	sự	kiện	(10.000	
bản	trước	sự	kiện)

x x x x

Logo	trên	backdrop	chính	của	sự	kiện	và	các	lớp	đào	
tạo

x x x

Logo	trên	thiết	kế	in	ấn	của	sự	kiện:	pano,	phướn,	
banner,	thư	mời	….

x x x

Logo	trên	các	tài	liệu	Marketing	sự	kiện x x x

Các	quyền	lợi	truyền	thông	khác	theo	thoả	thuận x

Số	vé	tham	dự	sự	kiện 20 10 5 3



TÀI TRỢ 

Tài	khoản	nhận	tài	trợ

Chủ	tài	khoản	:	Hội	Tin	học	Việt	Nam
Số	Tài	khoản	:	003	70406	0000	979

Tại:	Ngân	hàng	Thương	mại	cổ	phần	Quốc	tế	Việt	Nam,	Sở	giao	dịch	64-68	Lý	Thường	Kiệt	– Hà	Nội



LIÊN HỆ 

Ban truyền thông sự kiện
Ms. Cao Thùy Trang, Trưởng ban 
Mobile: 0943.170.787
Skype: trangct.pr
Email: pr@vfossa.vn ; thuytrang141@gmail.com 
Website: www.vfossa.vn


