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Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở (SFD) là một lễ kỷ niệm hàng năm trên toàn thế giới về Phần 
mềm Tự do. SFD được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về Phần mềm 
tự do nguồn mở và các ưu điểm của nó, đồng thời khuyến khích việc sử dụng nó.

SFD được kiến tạo vào năm 2004 và được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 8 năm đó. 
Khoảng 12 đội đã tham gia SFD đầu tiên. Sau đó ngày hội này đã trở nên phổ biến và hàng năm 
chúng tôi có hơn 300 sự kiện được tổ chức bởi hơn 100 thành phố trên thế giới.

Tại Việt Nam, SFD đã được tổ chức thành công qua các năm liền kể từ 2012 đến nay dưới sự 
chủ trì của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) và sự hỗ trợ của các Bộ, 
ban, ngành và tổ chức, doanh nghiệp. 

Giới thiệu về VFOSSA - Câu lạc bộ 
Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam
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. Ngày 04/12/2011, nhân dịp đại hội 7, VFOSSA 
được Hội Tin học Việt Nam (VAIP) trao chứng nhận trở thành hội viên tập 
thể của Hội tin học từ 30/11/2011.

Các hoạt động của VFOSSA:

- 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.
- Gắn kết các hoạt động của cộng đồng PMTDNM trong nước 
với quốc tế.
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Software Freedom Day 2012 Hà Nội diễn ra tại Đại học Khoa 
học Tự nhiên từ 9h đến 17h ngày thứ bảy, ngày 15/9/2012

Software Freedom Day 2016: Nguồn mở và khởi nghiệp của 
những người yêu IoT

Software Freedom Day 2015: Ngày hội việc làm và nghề 
nghiệp với phần mềm nguồn mở” 

Software Freedom Day 2014: chủ đề chính là FOSS & 
Mobility - Phần mềm tự do nguồn mở và di động.

Software Freedom Day 2013

Software Freedom Day 2017: "Cơ hội việc làm 
và khởi nghiệp với phần mềm tự do nguồn mở".

https://vfossa.vn/topic/SFD-2012/
https://vfossa.vn/topic/SFD-2016/
https://vfossa.vn/event/Software-Freedom-Day-2016-Nguon-mo-va-khoi-nghiep-cua-nhung-nguoi-yeu-IoT-310.html
https://vfossa.vn/event/Software-Freedom-Day-2016-Nguon-mo-va-khoi-nghiep-cua-nhung-nguoi-yeu-IoT-310.html
https://vfossa.vn/topic/SFD-2015/
https://vfossa.vn/event/Software-Freedom-Day-2016-Nguon-mo-va-khoi-nghiep-cua-nhung-nguoi-yeu-IoT-310.html
https://vfossa.vn/topic/SFD-2014/
https://vfossa.vn/topic/SFD-2013/
https://vfossa.vn/topic/SFD-2017/
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Software Freedom Day 2018: Khởi nghiệp bằng phần 
mềm tự do nguồn mở thời CMCN 4.0

Software Freedom Day 2019: Ứng dụng nguồn mở cho 
chuyển đổi số tại Việt Nam

Software Freedom Day 2021:Meeting online

https://vfossa.vn/topic/sfd-2018/
https://vfossa.vn/topic/sfd-2019/
https://vfossa.vn/topic/sfd-2021/


Giới thiệu SFD 2022
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Đối tượng tham gia
SFD 2022 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.

SFD 2022

Ngày hội tự do phần mềm (Software Freedom Day) nhằm tôn 
vinh và quảng bá cho Phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) 
và các chuẩn định dạng mở trên toàn thế giới. Mục tiêu của 
sự kiện bao gồm quảng bá việc sử dụng PMTDNM và những 
lợi ích thiết thực mà nó mang lại, chia sẻ những hiểu biết và 
kinh nghiệm ứng dụng thực tế các sản phẩm PMTDNM. Ngoài 
ra, sự kiện còn nhằm cổ động cho phong trào phần mềm tự 
do trên toàn thế giới.

Mục tiêu

< / >



Giới thiệu SFD 2022
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Địa điểm tổ chức sự kiện
● Đại học Phenikaa - Hà Nội
● Đại học CNTT & Truyền thông Việt 

Hàn - Đà Nẵng
● Đại học Cần Thơ

Ngày tổ chức: 17/9/2022 (Thứ 7)
Địa điểm tổ chức: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ

Online
Sự kiện được livestream trực tiếp và phát rộng 
rãi trên toàn bộ các nền tảng Zoom, Facebook

< / >



Các đơn vị đồng hành tổ chức
Tài trợ địa điểm

Tài trợ Net Meeting

Đồng hành

Bảo trợ truyền thông



Cấu trúc chương trình

Thời gian Thông tin Người trình bày

08:00 - 08:30 Đón khách Ban tổ chức

08:30 - 08:45 Chương trình văn nghệ chào mừng Đội văn nghệ các trường ĐH

08:45 - 09:00 Phát biểu khai mạc SFD 2022
Đại diện nhà tài trợ phát biển

Ông Ngô Hồng Sơn, chủ tịch VFOSSA
Nhà tài trợ kim cương

09:00 - 09:10 Đại diện các trường Đại học phát biểu

09:15 - 12:00 Các chủ đề mã nguồn mở
Ca nhạc và nghỉ ngắn giữa các chủ đề

Các diễn giả trong nước và quốc tế
Hình thức: Diễn ra trực tiếp ở 1 trong các đầu cầu 
và các đầu cầu khác sẽ xem online

12:00 - 13:30 Nghỉ trưa

13:30 - 15:30 Các lớp training ca 1, 
Barcamp: Trao đổi open source theo yêu cầu của khán giả Các chuyên gia, Mentor

15:30 - 17:30 Các lớp training ca 2
Barcamp: Trao đổi open source theo yêu cầu của khán giả Các chuyên gia, Mentor

17:30 - 17:40 Tổng kết và bế mạc sự kiện Ông Ngô Hồng Sơn, chủ tịch VFOSSA

Các hoạt động của Ngày hội SFD 2022
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Ông Lê Anh Sơn - Trường Đại học Phenikaa
Phần mềm xe tự lái

Billy Phạm- Sisu Network (live from Silicon Valley)
Blockchain

Minh Mai Phan - Enouvo 

Blockchain application development 
with solidity

Ông Lê Yên Thanh - Trường Đại học Phenikaa
Bus Map

Chương trình buổi sáng

Các chủ đề bổ ích xung quanh 
việc ứng dụng mã nguồn mở để 
xây dựng sản phẩm, dịch vụ thiết 
thực với cuộc sống

Feddie Nguyen - Metacity game
Decentralize the creation of living spaces

Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền thông Đà Nẵng

Phần mềm mã nguồn mở cho giải pháp 
chính quyền số và đô thị thông minh 

Các chủ đề

SFD 2022 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.

Các hoạt động của Ngày hội SFD 2022
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Hand-on-lab 
Container & docker

Docker 1

Python from zero to 
hero

Python 3

Monitoring system 
using prometheus

Prometheus 5

Hand-on-lab 
Ansible

Ansible 2

Hand-on-lab 
CI/CD

CI / CD 4
Giám sát hệ thống 
bằng icinga + 
grafana

Grafana 6

Các lớp đào tạo, workshop

Vũ Xuân 
Lộc - 

FSOFT

Chương trình buổi chiều

Trần Bộ 
Bizfly 
Cloud

Nguyễn Bá 
Thành- 

VietOpenInfra

Nguyễn 
Trọng Tấn 
VNPT-IT

Trang 
Nguyễn 
Bizfly 
Cloud

Nguyễn 
Thanh 

Hải 
Netnam

Nguyễn Văn 
Thao - Học 
Chủ Động

Nguyễn Văn 
Minh - 

VietOpenInfra

Nguyễn 
Việt 

Hùng - 
FSOFT

Thanh 
Tâm - 

ViettelIDC

Nguyễn 
Thanh 

Hải 
Netnam

Các hoạt động của Ngày hội SFD 2022
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Blockchain and 
Smart Contract 
development

Blockchain 7

“Sự hợp tác” chính là tính chất đặc trưng của những dự 
án mã nguồn mở. Nó tạo ra kết quả tốt hơn khi những 
chuyên gia cùng nhau chia sẻ năng lượng, thời gian, tài 
nguyên cũng như những nghiên cứu của mình để cho ra 
những sản phẩm tốt nhất. 

Dựng web/portal 
với NukeViet

NukeViet 9

….

…. 11

Hệ thống Thư điện 
tử

Email 8

…..

…. 10

….

…. 12

Các lớp đào tạo, workshop

Nguyễn 
Văn 

Nguyên 
iWay

Vũ Văn 
Thảo - 

Vinades

Phạm 
Đăng Sa 
VKRO 

Holdings

Phạm 
Đăng Sa 
VKRO 

Holdings

Hoàng V. Tuyên
Nguyễn Chí Tôn
Trần Thanh Tùng

Các hoạt động của Ngày hội SFD 2022

Chương trình buổi chiều



Các gói tài trợ
VFOSSA rất cám ơn Quý đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm và mong muốn 
đồng hành cùng chúng tôi. Xin trân trọng giới thiệu các gói tài trợ như sau

Kim 
cương

Tài trợ 
hiện kim

20.000.000đ

Bạc

Vàng

Đồng

Tài trợ 
hiện kim

10.000.000đ
Tài trợ 

hiện kim

5.000.000đ
Tài trợ 

hiện kim

2.000.000đ

Tài trợ 
thực phẩm

Tài trợ nước 
uống, ăn trưa

Tài trợ 
quà tặng

Tài trợ hiện vật: 
Phần mềm, voucher, 
vật phẩm, quà tặng,..



Đồng Bạc Vàng Kim cương
2.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000

Hiển thị 
thương hiệu

Backdrop ngoài trời (5mx3m) Có Có Có Có
Backdrop sân khấu chương trình Có Có Có Có
Kích thước thương hiệu Nhỏ Vừa Lớn Vị trí trung tâm, Lớn
Standee Không Có Có Có

Bài viết trên 
website

Bài viết giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ doanh 
nghiệp tài trợ (doanh nghiệp cung cấp) Không Có Có Có
Danh sách nhà tài trợ chương trình trên 
website, gắn link sang website của nhà tài trợ Có Có Có Có

Phát biểu
Được BTC cảm ơn trân trọng trong diễn văn 
khai mạc và bế mạc Không Không Có Có

Phát biểu đại diện nhà tài trợ lúc khai mạc Không Không Không Có

Phát video
Phát video quảng cáo doanh nghiệp (video do 
doanh nghiệp cung cấp) trong trước giờ và 
trong thời gian diễn ra sự kiện Không Không Có đầu giờ Có đầu giờ, trong giờ

Chủ đề & 
Training

Diễn giả trình bày 1 chủ đề liên quan sản 
phẩm (cần có yếu tố mã nguồn mở) buổi sáng Không Không Có Có
Phòng Training / Workshop buổi chiều Không Không Có Có

Số vé tham 
dự sự kiện Số vé tham dự sự kiện 5 10 20 30

Quyền lợi tài trợ
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Thông tin liên hệ

Cám ơn Quý đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam
Vietnam Free & Open Source Association 
(VFOSSA)

Liên hệ tài trợ
Thùy Dương - 0904138585

vp@vfossa.vn

www.vfossa.vn

Địa chỉ: Khoa CNTT, Trường Đại học Phenikaa - 
Đường Tố Hữu, Phố Nguyễn Trác, P. Yên Nghĩa, Q. 
Hà Đông, Hà Nội


