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Thư ngỏ 

Kính gửi: Lãnh đạo quý doanh nghiệp, các đơn vị và đối tác, 

Lời đầu tiên, Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin – 

ĐHQG-HCM xin gửi đến quý đơn vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Là 1 trong 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về An toàn Thông tin tại Việt Nam, trường Đại học 

Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM trong những năm qua luôn khẳng định vị thế của mình với 

việc đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp 

đồng thời liên tục giành vị thế dẫn đầu trong các cuộc thi về An toàn Thông tin tại Việt Nam. 

Tiếp nối thành công từ SEC Day 2017, Ngày hội An toàn Thông tin “SEC Day” lần thứ hai năm 

2018 sẽ là sự kiện công nghệ đặc biệt về An toàn Thông tin thu hút sự quan tâm lớn, được tổ 

chức thường niên bởi khoa Mạng máy tính và Truyền thông nhằm kết nối các doanh nghiệp 

cùng các chuyên gia, các nhóm nghiên cứu, cựu sinh viên và sinh viên, đáp ứng nhu cầu của 

sinh viên về các xu hướng công nghệ hiện đại, tiếp cận với các kỹ thuật mới đang được sử 

dụng bởi các doanh nghiệp trên thực tế và được tham gia thi đấu, rèn luyện kỹ năng với hình 

thức thi CTF để có sự chuẩn bị vững chắc cho tương lai. Đồng thời, SEC Day 2018 còn là dịp 

để gắn kết các doanh nghiệp, cựu sinh viên UIT thành công, các chuyên gia với sinh viên UIT 

và trong khu vực, đặc biệt là sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông. 

SEC Day 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/5/2018 tại trường Đại học Công nghệ Thông 

tin – ĐHQG-HCM (Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) với nội dung chi tiết trong ngày 

hội kèm theo và được mở rộng quy mô cho sinh viên trong khu vực TP.HCM. 

Tài trợ, đồng hành cùng ngày hội An toàn Thông tin SEC Day 2018  là cơ hội tốt để 

giới thiệu, mở rộng hình ảnh giữa doanh nghiệp và là cách cùng hợp tác, đồng hành với khoa 

Mạng máy tính và Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM đầu tư 

cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai về 

An toàn thông tin.  

Xin trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, quý đơn vị quan tâm tham gia đồng hành và tài trợ 

cho SEC Day 2018.  

Chi tiết về mức và quyền lợi tài trợ mời quý đơn vị tham khảo nội dung đính kèm. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành từ quý doanh nghiệp, đơn vị và đối tác./. 
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NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI “SEC DAY” 2018 

Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 19/5/2018 – 11h00 ngày 20/05/2018 

Địa điểm: Tòa nhà E, trường Đại học Công nghệ Thông tin  

       Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Đối tượng tham gia: Đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia, khách mời, giảng viên, cựu 

sinh viên, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM và các trường 

ĐH/CĐ khác tại TP.HCM. 

Quy mô sinh viên tham gia dự kiến: 350 lượt sinh viên, khách mời tham gia tại TP.HCM. 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI 

BUỔI SÁNG (8:00 – 11:45): SEC Talk 

Tổ chức hội thảo về các chủ đề mới liên quan đến Bảo mật và An toàn thông tin “SEC Talk” 

với các diễn giả khách mời là các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật – 

an toàn thông tin theo khung chương trình dự kiến bên dưới. Trong đó ưu tiên các chủ đề 

mới, thu hút sự quan tâm và mang tính kỹ thuật. 

Trong SEC Talk, dự kiến sẽ có 5 chủ đề trình bày với thời lượng 20 phút/chủ đề được phân bố 

theo lịch trình như sau (các chủ đề có thể thay đổi tùy theo đề xuất từ khách mời): 

8:00 – 8:30: Khai mạc và chia sẻ từ đại diện UIT 

8:30 – 9:00: Chủ đề 1 – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

9:00 – 9:30: Chủ đề 2 – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

9:30 – 10:00: Chủ đề 3 – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

10:00 – 10:30: Chủ đề 4 – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

10:30 – 11:00: Chủ đề 5 – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

11:00 – 11:45: SEC Conversation – Giao lưu giữa các diễn giả và sinh viên 
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Buổi trưa dự kiến tổ chức tiệc giao lưu thân mật SEC Café giữa các khách mời, doanh 

nghiệp, giảng viên và cựu sinh viên tham dự tại khu vực tổ chức, nhằm tăng cường cơ hội 

hợp tác, giao lưu và gặp gỡ giữa khoa và các doanh nghiệp,  

 

BUỔI CHIỀU (13:00 – 16:00): SEC Show & SEC InterView 

Tổ chức song song chương trình giao lưu – giới thiệu doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp 

và phỏng vấn tuyển dụng SEC Interview và chương trình trình diễn các sản phẩm nghiên 

cứu về An toàn Thông tin SEC Show của sinh viên khoa MMT&TT và các khách mời, doanh 

nghiệp tham gia. 

SEC Interview: Mỗi doanh nghiệp tài trợ sẽ được bố trí khu vực riêng để tổ chức chương trình 

giới thiệu doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp và Phỏng vấn tuyển dụng sinh viên. 

SEC Show: trình diễn, giới thiệu các sản phẩm, kỹ thuật mới, các nghiên cứu của sinh viên 

khoa Mạng máy tính và Truyền thông cũng như các sản phẩm, giải pháp, ứng dụng mới của 

các doanh nghiệp, cựu sinh viên, các chuyên gia và khách mời đăng ký. 

  

BUỔI TỐI 19/5 + SÁNG 20/5 (17:00 – 11:00): SEC Game – UIT Hacking Contest S Season 

Tổ chức cuộc thi học thuật UIT Hacking Contest S Season (SEC Game) theo hình thức CTF – 

Jeopardy. Trước vòng thi, BTC tổ chức chuỗi các buổi SEC Train để giới thiệu và hướng dẫn, 

training về hình thức thi CTF cho sinh viên quan tâm tại trường ĐH CNTT. Cuộc thi gồm 2 bảng: 

O Bảng Junior: Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin (và một số đội khách mời) 

chưa từng tham gia các cuộc thi CTF cấp trường trước đây hoặc là thành viên đội tuyển của 

trường tham gia các cuộc thi về An toàn thông tin hoặc là thành viên của Meepwn CTF team. 

O Bảng Senior: Sinh viên có kinh nghiệm trong hình thức thi CTF, đã từng tham gia các cuộc 

thi CTF cấp trường trước đây, chưa từng đạt giải các cuộc thi CTF từ cấp khu vực trở lên. 

Thời gian thi: 14 giờ 

Cơ cấu giải thưởng: 3 giải mỗi bảng, tổng trị giá dự kiến 15.000.000 đ 
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THAM GIA TÀI TRỢ - BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG NGÀY HỘI SEC DAY 2018 

Ban tổ chức ngày hội SEC Day 2018 trân trọng giới thiệu các gói tài trợ và kính mời đại 

diện các doanh nghiệp cùng tham gia. SEC Day 2018 được tổ chức lần duy nhất trong năm 

2018 tại trường ĐH CNTT sẽ là dịp đặc biệt, để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trực tiếp 

đến sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh, cựu sinh viên, các chuyên gia về An toàn thông tin và Mạng 

máy tính & Truyền thông.  

Đồng thời, đây còn là dịp tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa Khoa Mạng máy tính và 

Truyền thông nói riêng và Trường Đại học Công nghệ Thông tin nói chung nhằm đảm bảo 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, uy tín đến các doanh nghiệp. 

Thông tin liên hệ tài trợ xin vui lòng gửi về thông qua đại diện Ban tổ chức: 

- TS. Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban tổ chức – Email: tuanna@uit.edu.vn  

- TS. Phạm Văn Hậu – Phó Ban tổ chức – Email: haupv@uit.edu.vn  

- Mr. Nguyễn Thanh Hòa - Phó Ban tổ chức (đầu mối tiếp nhận tài trợ & các thủ tục 

liên quan) - Điện thoại: 01233.221293 – Email: hoant@uit.edu.vn  

Ban tổ chức chương trình sẽ hỗ trợ lập Biên Bản Tài trợ cho Giáo dục giữa Doanh nghiệp và 

Nhà trường nếu có yêu cầu từ doanh nghiệp, nhà tài trợ. 

 

 

Ban tổ chức giới thiệu các Gói tài trợ và quyền lợi tài trợ cụ thể như sau: 

GÓI TÀI TRỢ & QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 

Gói tài trợ Mức tài trợ Quyền lợi 

Tài trợ Kim Cương 50.000.000 đ 

(Năm mươi triệu 

đồng) 

- Được chứng nhận là Nhà tài trợ Kim Cương, 

Kỷ niệm chương đặc biệt và là đơn vị phối 

hợp tổ chức chính cho các Ngày hội UIT SEC 

Day 2018. 

- Được đặt Logo lớn nhất trong các ấn phẩm 

truyền thông (bằng logo đơn vị tổ chức chính). 

mailto:tuanna@uit.edu.vn
mailto:haupv@uit.edu.vn
mailto:hoant@uit.edu.vn
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- Được chia sẻ 5 lần bài giới thiệu công ty trong 

quá trình truyền thông ngày hội, được nhắc đến 

trong các bài giới thiệu ngày hội. 

- Được ưu tiên hơn đăng ký tham gia chủ đề kỹ 

thuật trong hội thảo SEC Talk, tham gia giao lưu 

SEC Conversation, giao lưu SEC Café và 

chương trình SEC Show, tham gia trao giải SEC 

Game. 

- Được bố trí phòng riêng (tối đa 200 chỗ) để tổ 

chức Hội thảo hướng nghiệp, giới thiệu công ty 

và sản phẩm, phỏng vấn sinh viên tham gia vào 

khung giờ SEC Interview. 

- Được ưu tiên giới thiệu, chiếu video quảng cáo 

tần suất cao xuyên suốt trong quá trình diễn ra 

ngày hội. 

- Được ưu tiên hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, giới 

thiệu công ty lên các kênh thông tin trực tuyến 

và trực tiếp (website khoa, forum sinh viên, Bản 

tin khoa, …) trong 6 tháng.  

- Được đặt logo tại danh sách Đối tác của khoa, 

đặt banner quảng cáo tại website khoa miễn 

phí 3 tháng.  

- Được quyền khảo sát và thu thập thông tin 

sinh viên tham gia ngày hội, được bố trí bàn 

riêng tại khu vực tốt nhất để giới thiệu công ty 

trước khu vực tổ chức. 

- Được ưu tiên vị trí đặt Logo trong các ấn phẩm 

truyền thông, tuyên truyền trước và trong quá 

trình diễn ra ngày hội. 

- Được ưu tiên đặt tối đa 2 Standee giới thiệu 

trong sân khấu chính tổ chức, 2 Standee/ 

Poster trước khu vực tổ chức. 
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- Được ưu tiên giới thiệu thông tin đến các lớp tài 

năng tại khoa, ưu tiên giới thiệu sinh viên chuẩn 

bị hồ sơ phỏng vấn ứng tuyển trước khi tổ chức 

SEC Day 2018, ưu tiên tổ chức hội thảo giới thiệu 

đến sinh viên trước ngày hội. 

- Được ưu tiên mời tham gia các hoạt động khác 

của khoa trong tương lai. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

 

Tài trợ Vàng 30.000.000 đ 

(Ba mươi triệu 

đồng) 

- Được chứng nhận là Nhà tài trợ Vàng cho 

Ngày hội UIT SEC Day 2018. 

- Được đặt Logo lớn trong các ấn phẩm truyền 

thông (bằng 0,8 x logo đơn vị tổ chức chính). 

- Được chia sẻ 3 lần bài giới thiệu công ty trong 

quá trình truyền thông ngày hội, được nhắc đến 

trong các bài giới thiệu ngày hội. 

- Được ưu tiên tham gia giao lưu SEC 

Conversation, giao lưu SEC Café và chương 

trình SEC Show, tham gia trao giải SEC Game. 

- Được bố trí phòng riêng (tối đa 50 chỗ) để tổ 

chức Hội thảo hướng nghiệp, giới thiệu công ty 

và sản phẩm, phỏng vấn sinh viên tham gia vào 

khung giờ SEC Interview. 

- Được ưu tiên giới thiệu, chiếu video quảng cáo 

xuyên suốt trong quá trình diễn ra ngày hội. 

- Được ưu tiên hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, giới 

thiệu công ty lên các kênh thông tin trực tuyến 

và trực tiếp (website khoa, forum sinh viên, Bản 

tin khoa, …) trong 3 tháng.  

- Được đặt logo tại danh sách Đối tác của khoa, 

đặt banner quảng cáo tại website khoa miễn 

phí 3 tháng.  

- Được quyền bố trí bàn riêng để giới thiệu công 

ty trước khu vực tổ chức. 
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- Được đặt tối đa 1 Standee giới thiệu trong sân 

khấu chính tổ chức, 1 Standee/Poster trước 

khu vực tổ chức. 

- Được ưu tiên vị trí đặt Logo trong các ấn phẩm 

truyền thông, tuyên truyền trước và trong quá 

trình diễn ra ngày hội. 

- Được ưu tiên giới thiệu sinh viên chuẩn bị hồ sơ 

ứng tuyển trước ngày tổ chức SEC Day 2018 

- Được ưu tiên mời tham gia các hoạt động khác 

của khoa trong tương lai. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

Tài trợ Bạc 20.000.000 đ 

(Hai mươi triệu 

đồng) 

- Được chứng nhận là Nhà tài trợ Bạc cho Ngày 

hội UIT SEC Day 2018. 

- Được đặt Logo trong các ấn phẩm truyền 

thông (bằng 0,6 x logo đơn vị tổ chức chính). 

- Được chia sẻ 2 lần bài giới thiệu công ty trong 

quá trình truyền thông ngày hội. 

- Được ưu tiên tham gia giao lưu SEC Café và 

chương trình SEC Show, tham gia trao giải SEC 

Game. 

- Được bố trí phòng riêng (tối đa 30 chỗ) để tổ 

chức Hội thảo hướng nghiệp, giới thiệu công ty 

và sản phẩm, phỏng vấn sinh viên tham gia vào 

khung giờ SEC Interview. 

- Được giới thiệu, chiếu video quảng cáo trong 

quá trình diễn ra ngày hội. 

- Được ưu tiên hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, giới 

thiệu công ty lên các kênh thông tin trực tuyến 

và trực tiếp (website khoa, forum sinh viên, Bản 

tin khoa, …) trong 3 tháng.  

- Được đặt logo tại danh sách Đối tác của khoa, 

đặt banner quảng cáo tại website khoa miễn 

phí 1 tháng.  
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- Được bố trí khu vực chung để giới thiệu công 

ty trước khu vực tổ chức. 

- Được giới thiệu sinh viên chuẩn bị hồ sơ ứng 

tuyển trước ngày tổ chức SEC Day 2018 

- Được ưu tiên mời tham gia các hoạt động khác 

của khoa trong tương lai. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

Tài trợ Đồng 10.000.000 đ 

(Mười triệu đồng) 

- Được chứng nhận là Nhà tài trợ Đồng cho 

Ngày hội UIT SEC Day 2018. 

- Được đặt Logo trong các ấn phẩm truyền 

thông (bằng 0,4 x logo đơn vị tổ chức chính). 

- Được chia sẻ 1 lần bài giới thiệu công ty trong 

quá trình truyền thông ngày hội. 

- Được mời tham gia giao lưu SEC Café 

- Được bố trí khu vực chung để giới thiệu công ty 

và sản phẩm, phỏng vấn sinh viên tham gia vào 

khung giờ SEC Interview. 

- Được chiếu video quảng cáo trong quá trình 

diễn ra ngày hội (1 lần/1 chương trình). 

- Được ưu tiên hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, giới 

thiệu công ty lên các kênh thông tin trực tuyến 

và trực tiếp (website khoa, forum sinh viên, Bản 

tin khoa, …) trong 1 tháng.  

- Được đặt banner quảng cáo tại website khoa 

miễn phí 1 tháng.  

- Được đặt 1 Standee để giới thiệu công ty trước 

khu vực tổ chức. 

- Được ưu tiên mời tham gia các hoạt động khác 

của khoa trong tương lai. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

Tài trợ học bổng – 

giải thưởng 

 

Tùy đề xuất của 

doanh nghiệp, tối 

thiểu 10 triệu 

đồng 

Ngoài việc tài trợ chính thức cho kinh phí tổ chức 

chương trình, quý doanh nghiệp, khách mời cũng 

có thể Tài trợ dưới dạng Học bổng trao trực tiếp 
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cho sinh viên hoặc giải thưởng trực tiếp cho cuộc 

thi CTF UIT Hacking Contest (SEC Game).  

Quyền lợi:  

- Được đặt Logo trong ấn phẩm truyền thông 

của chương trình tại mục Tài trợ học bổng – 

Giải thưởng và giới thiệu rộng rãi đến sinh 

viên trước và trong SEC Day 2018. 

- Được trao tặng học bổng/giải thưởng trong 

chương trình ngày hội. 

Và các quyền lợi khác theo thỏa thuận và mức tài 

trợ tương ứng. 

Bảo trợ Truyền 

thông 

Hỗ trợ Truyền 

thông – đưa tin 

cho ngày hội 

- Được giới thiệu trong quá trình diễn ra ngày 

hội. Được đặt Logo đơn vị trong các ấn phẩm 

truyền thông tại mục Bảo trợ Truyền thông trước 

và trong chương trình ngày hội. 

- Được mời tham gia SEC Café và tham gia đưa 

tin trong các sự kiện của ngày hội.  

- Được ưu tiên mời tham gia các sự kiện trong 

tương lai tại khoa. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

* Ngoài hình thức Tài trợ trực tiếp bằng hiện kim, quý doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân 

còn có thể tài trợ bằng hiện vật là các sản phẩm công nghệ, khóa học, quà tặng khác của 

các doanh nghiệp. 

Các đơn vị tài trợ vui lòng liên hệ và cung cấp thông tin tài trợ trước ngày 

28/04/2018 để Ban tổ chức thống nhất nội dung và đảm bảo các ưu tiên cho nhà tài trợ. 

Nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến các gói tài trợ và quyền lợi tài trợ, quý đơn vị 

có thể liên hệ trực tiếp đại diện BTC: 

Mr. Nguyễn Thanh Hòa - Phó Ban tổ chức 

Điện thoại: 01233.221293 – Email: hoant@uit.edu.vn  

 

mailto:hoant@uit.edu.vn
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ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC NỘI DUNG TRONG NGÀY HỘI SEC DAY 2018 

Ban tổ chức ngày hội SEC Day 2018 giới thiệu cách thức tham gia các nội dung trong 

ngày hội đến quý doanh nghiệp, chuyên gia, các cựu sinh viên và các sinh viên, cụ 

thể như sau: 

Đối với việc tham dự các nội dung SEC Talk/ SEC Interview/ SEC Show/ SEC Game/ SEC 

Train cho đối tượng sinh viên, các bạn quan tâm tại TP. HCM, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ 

thể về cách thức đăng ký tham gia sau. 

 

1. THAM GIA TRÌNH BÀY TRONG CHƯƠNG TRÌNH “SEC TALK” 

Đối với chương trình “SEC Talk” (8:00 – 11h45) buổi sáng, việc đăng ký và chọn chủ 

đề gồm 2 bước: 

- Bước 1: Quý diễn giả, khách mời đăng ký chủ đề dự kiến tham gia trình bày 

thuộc các mảng liên quan đến An toàn Thông tin (dự kiến có 5 chủ đề - 20p/ 

chủ đề) qua đại diện Ban tổ chức (TS. Phạm Văn Hậu – haupv@uit.edu.vn hoặc 

Mr. Nguyễn Thanh Hòa – hoant@uit.edu.vn) trước ngày 25/04/2018. 

- Bước 2: Ban tổ chức chương trình sẽ tham mưu cùng các cố vấn lựa chọn và 

sắp xếp các chủ đề phù hợp và xác nhận với các khách mời tham gia trước 

01/05/2018. Ban tổ chức sẽ ưu tiên các chủ đề mang tính mới, kỹ thuật và 

đăng ký sớm, phù hợp với đối tượng sinh viên. 

Dự kiến tối đa đến ngày 02/05/2018, các chủ đề và khách mời sẽ được chốt và 

truyền thông rộng rãi đến sinh viên tham gia. 

Đối với chương trình Giao lưu buổi trưa SEC Café (12:00 – 13:00), Ban tổ chức sẽ mời đại 

diện các doanh nghiệp tài trợ, các khách mời tham gia cùng giao lưu, dùng bữa với các 

giảng viên, cựu sinh viên tham gia qua tiệc trưa tại khu vực tổ chức ngày hội.  

mailto:haupv@uit.edu.vn
mailto:hoant@uit.edu.vn
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2. THAM GIA TRÌNH BÀY TRONG CHƯƠNG TRÌNH “SEC SHOW” 

Quý doanh nghiệp và khách mời, các bạn sinh viên, cựu sinh viên có thể đăng ký 

tham gia Giới thiệu sản phẩm, trình diễn kỹ thuật về An toàn Thông tin trong chương 

trình “SEC Show” (13:00 – 16:00). Các doanh nghiệp có thể đăng ký giới thiệu các 

sản phẩm đến sinh viên tham gia; giới thiệu về doanh nghiệp. Kết hợp nội dung này, 

sinh viên và các nhóm sinh viên cũng có thể giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của 

mình, chia sẻ các ý tưởng sáng tạo cùng doanh nghiệp. Thông tin đăng ký vui lòng 

gửi đến đại diện BTC phụ trách: Mr. Phan Thế Duy (duypt@uit.edu.vn) trước 1/5/2018. 

Khu vực tổ chức SEC Show được bố trí liền kề với khu vực tổ chức SEC Interview. 

3. THAM GIA GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP, TUYỂN DỤNG “SEC INTERVIEW” 

Đăng ký tham gia chương trình “Phỏng vấn tuyển dụng” (14:30 – 16:00): Dành cho 

các doanh nghiệp tham gia tài trợ trong ngày hội, BTC sẽ bố trí khu vực riêng tùy theo 

gói tài trợ tương ứng của doanh nghiệp và mời sinh viên tham gia các hội thảo riêng 

để giới thiệu về các doanh nghiệp, phỏng vấn tuyển dụng sinh viên. Nội dung phỏng 

vấn có thể là Phỏng vấn tuyển trực tiếp, Phỏng vấn thử, Phỏng vấn Thực tập. 

Ban tổ chức chương trình sẽ hỗ trợ thông tin đến sinh viên quan tâm chuẩn bị Hồ sơ 

trước ngày hội cũng như giới thiệu các ứng viên tham gia phỏng vấn. 

Các thông tin cần tư vấn – yêu cầu chuẩn bị trước khi tổ chức, đại diện BTC sẽ liên hệ 

để trao đổi với quý doanh nghiệp. 

4. THAM GIA GIỚI CUỘC THI “SEC GAME” 

Dành cho sinh viên trường ĐH CNTT và các trường lân cận (đội khách mời – số lượng 

giới hạn). Nội dung đăng ký tham gia cụ thể sẽ được thông báo cho sinh viên sau. 

Các đơn vị ngoài trường ĐH CNTT muốn đăng ký tham gia thi giao lưu vui lòng liên hệ 

thông qua TS. Phạm Văn Hậu – Phó Ban tổ chức (Email: haupv@uit.edu.vn)  

mailto:duypt@uit.edu.vn
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI KHOA MMT&TT – UIT 

Là khoa có số lượng sinh viên đông nhất tại trường Đại học Công nghệ Thông tin (gần 1000 sinh 

viên) cùng với tổ chức Đoàn khoa năng động, chuyên nghiệp, khoa Mạng máy tính và Truyền 

thông đã liên tiếp tổ chức nhiều hoạt động học thuật, hội thảo, ngày hội, talkshow, giao lưu tham 

quan doanh nghiệp, … với nhiều đối tác lớn.  

Ngày 18/3/2017, SEC Day 2017 là ngày hội đầu tiên về An toàn Thông tin do Đoàn khoa MMT&TT tổ 

chức đã thu hút sự quan tâm lớn của các bạn sinh viên/ học sinh tại trường ĐH CNTT nói riêng và tại 

TP.HCM nói chung với hơn 200 lượt tham gia hội thảo SEC Talk, hơn 100 sinh viên tham gia SEC 

Game; đồng thời, ngày hội còn tạo sự kết nối với hơn 50 khách mời là đại diện từ các doanh nghiệp 

lớn như PwC Việt Nam, VNG; các cựu sinh viên và các chuyên gia về An toàn thông tin, các nhóm 

nghiên cứu bảo mật tài trường ĐH Công nghệ Thông tin và khu vực lân cận. 

  

  

Một số hình ảnh về SEC Day 2017 

Tiếp đó, ngày 27/5/2017, Đoàn khoa MMT&TT đồng hành cùng Trung tâm đào tạo chuyên gia mạng 

NEO Training Center tiếp tục tổ chức thành công ngày hội NET Day 2018 về Mạng máy tính và 

Truyền thông hiện đại với quy mô lớn và các nội dung phong phú, tăng cường kết nối hơn với 

doanh nghiệp như NET Interview, NET Share, NET Tour; nhận được sự quan tâm tham gia và đánh giá 

cao từ các chuyên gia, khách mời và sinh viên với hơn 350 lượt sinh viên tham gia. 

Ngoài ra, trong xuyên suốt năm học, Khoa MMT&TT thường xuyên tổ chức các hoạt động học thuật, 

các hội thảo cùng các doanh nghiệp và các khách mời, chuyên gia uy tín như Hội thảo cùng 
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Linkbynet Việt Nam, IBM, EC-Council, Cisco, ...; các chương trình tham quan doanh nghiệp cũng 

được tổ chức thường xuyên như các chương trình tham quan tại công ty EY, công ty VNG, 

Beesightsoft, IMT Solutions, S3 Corp. 

   

  

   

Với chất lượng đào tạo và chất lượng sinh viên tốt, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp, mối 

quan hệ trong nước và quốc tế đa dạng, khoa Mạng máy tính và Truyền thông tự hào là đơn vị 

có nhiều kết nối và để lại nhiều dấu ấn tốt với các đối tác và doanh nghiệp, là điểm đến tin cậy để 

hợp tác và cùng phát triển dài lâu.  


