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Thư ngỏ 

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

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

– ĐHQG-HCM và Trung tâm đào tạo Chuyên gia mạng NEO Training Center xin gửi đến quý 

đơn vị lời chúc may mắn và thành công. 

Ngày hội Mạng máy tính và Truyền thông “UIT NET Day” lần thứ nhất năm 2017 là sự kiện công 

nghệ lớn tại trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức bởi Đoàn khoa MMT&TT với sự 

đồng tổ chức của NEO Training Center. Ngày hội nhằm đáp ứng nhu cầu và sự quan tâm của 

sinh viên về các xu hướng công nghệ hiện đại, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với các kỹ 

thuật mới đang được sử dụng bởi các doanh nghiệp trên thực tế để có sự chuẩn bị vững 

chắc về chuyên môn và kỹ năng. Đồng thời, UIT NET Day 2017 còn là dịp để gắn kết các cựu 

sinh viên UIT thành công, các chuyên gia có kinh nghiệm với sinh viên UIT, đặc biệt là sinh viên 

khoa Mạng máy tính và Truyền thông. 

UIT NET Day 2017 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/5/2017 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. 

Tài trợ, đồng hành cùng ngày hội Mạng máy tính và Truyền thông hiện đại “UIT NET Day” 2017 

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. 

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

cho UIT NET Day 2017.  

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

Thông tin phản hồi, tài trợ xin vui lòng gửi về đại diện Ban tổ chức ngày hội UIT NET Day 2017: 

Mr. Nguyễn Thanh Hòa – Trưởng Ban tổ chức 

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

Rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành từ quý doanh nghiệp, đơn vị và đối tác./. 

mailto:hoant@uit.edu.vn
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NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI “UIT NET DAY” 2017 

 

Thời gian dự kiến: 8h00 – 16h00 ngày 27/5/2017 

Địa điểm: Hội trường Tầng 12, 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: Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM 

Quy mô dự kiến: 300 sinh viên tham gia 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI DỰ KIẾN 

BUỔI SÁNG (8:30 – 11:45): NET Talk 

Tổ chức hội thảo chuyên đề về Mạng máy tính hiện đại “NET Talk” với các diễn giả khách 

mời là các thầy cô, cựu sinh viên UIT đang làm việc trong lĩnh vực Mạng máy tính, các chuyên 

gia về Mạng từ các doanh nghiệp theo khung chương trình dự kiến như sau: 

Các chủ đề liên quan và sắp xếp liên kết với nhau theo hướng nhất định từ phần cứng – thiết 

bị, thiết kế hệ thống và triển khai các phần mềm, dịch vụ. 

Trong NET Talk, dự kiến sẽ có 5 chủ đề trình bày với thời lượng 30 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): 

8:30 – 9:00: Topic 1 – Networking Basics "What You Need To Know" 

9:00 – 9:30: Topic 2 - Cloud Computing & Virtualization technology 

9:30 – 10:00: Topic 3 – System & Database for Cloud 

10:00 – 10:15: Teabreak 

10:15 – 10:45: Topic 4 – Network application development  

10:45 – 11:15: Topic 5 – Internet of Things (IoT) 

11:15 – 11:45: Conversation 
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Buổi trưa dự kiến tổ chức tiệc giao lưu thân mật giữa các khách mời, doanh nghiệp và sinh 

viên tham dự tại khu vực tổ chức, giúp sinh viên có cơ hội giao lưu và gặp gỡ, đối thoại trực 

tiếp cùng khách mời và đại diện doanh nghiệp. 

 

BUỔI CHIỀU (13:00 – 16:00): NET Share 

Tổ chức chương trình giao lưu – giới thiệu doanh nghiệp; định hướng nghề nghiệp Mạng máy 

tính và Truyền thông “NET Share”. 

13:00 – 14:30: Tổ chức chuyên đề “Hành trang nghề nghiệp hướng Mạng”: chia sẻ cho sinh 

viên các hướng đi và kỹ năng cần thiết cho tương lai nghề nghiệp, giới thiệu các doanh 

nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp cần ở sinh viên 

14:30 – 16:00: Tổ chức kết hợp chương trình  

- Phỏng vấn (tuyển dụng trực tiếp, thực tập, phỏng vấn thử) của các doanh nghiệp tham 

gia chương trình với sinh viên tham gia ứng tuyển. 

- “NET Show” trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo, nghiên cứu của sinh viên khoa 

Mạng máy tính và Truyền thông và các sản phẩm, giải pháp từ các doanh nghiệp tham gia 

ngày hội tại khu vực tổ chức. 

BAN CHỈ ĐẠO – CỐ VẤN 

TS. Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Khoa Mạng máy tính và Truyền Thông 

PGS. TS. Lê Trung Quân – Trưởng Bộ môn Mạng máy tính 

ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang – Phó khoa Mạng máy tính và Truyền Thông 

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC 

Anh Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đoàn Khoa – Trưởng Ban tổ chức 

Anh Phan Đình Duy Thông – Giám đốc Trung tâm NEO Training Center – Phó Ban tổ chức 

Anh Lý Trọng Nhân – Bí thư Chi đoàn Cán bộ trẻ MMT&TT - Phó Ban tổ chức 

Anh Hồ Xuân Nghĩa – Phó bí thư Đoàn khoa – Phó Ban tổ chức  
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ĐĂNG KÝ THAM GIA NGÀY HỘI NET DAY 

Ban tổ chức ngày hội NET Day kính mời quý doanh nghiệp, chuyên gia, thầy cô cùng 

tham gia các nội dung trong ngày hội. Để thuận tiện cho việc tham gia – liên hệ, Ban 

tổ chức xin cung cấp một số thông tin như sau: 

Đối với chương trình “NET Talk” (8:30 – 11h45) buổi sáng, việc đăng ký và chọn chủ 

đề gồm 2 bước: 

- Bước 1: Quý doanh nghiệp, khách mời đăng ký chủ đề dự kiến tham gia trình 

bày thuộc các mảng nội dung theo bố cục và lịch trình như trên hoặc cũng 

có thể đề xuất chủ đề khác (dự kiến có 5 chủ đề - 30p/ chủ đề) qua email đại 

diện Ban tổ chức (Mr. Nguyễn Thanh Hòa – hoant@uit.edu.vn) trước ngày 

10/5/2017 

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

chủ đề phù hợp (trong trường hợp >5 chủ đề đăng ký) và xác nhận với các 

khách mời tham gia trước 15/5/2017. Ban tổ chức sẽ ưu tiên các chủ đề mang 

tính mới và đăng ký sớm, phù hợp với đối tượng sinh viên, chủ đề từ các đơn vị 

tài trợ của Ngày hội. 

Dự kiến tối đa đến ngày 15/5/2017, 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 (12:00 – 13:00) (dự kiến), Ban tổ chức sẽ mời đại 

diện các doanh nghiệp tài trợ, các khách mời tham gia cùng giao lưu với sinh viên tham gia 

qua tiệc trưa nhẹ tại khu vực tổ chức ngày hội. 

 

 

mailto:hoant@uit.edu.vn
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Đối với chương trình buổi chiều, Quý doanh nghiệp và khách mời có thể tham gia các 

nội dung sau: 

- Đăng ký tham gia trình bày – chia sẻ trong hội thảo “Hành trang nghề nghiệp 

hướng Mạng” (13:00 – 14:30), dự kiến sẽ tổ chức theo hình thức talkshow và 

giao lưu trực tiếp với 2-5 khách mời, tại hội trường với quy mô ~200 sinh viên.  

 

- Đăng ký tham gia Giới thiệu sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp trong chương 

trình “NET Show” (14:30 – 16:00) sau hội thảo trên. Các doanh nghiệp có thể 

đăng ký giới thiệu các sản phẩm đến sinh viên tham gia tại Hội trường hoặc tại 

khu vực được bố trí riêng; giới thiệu về doanh nghiệp và chia sẻ mong muốn, 

nhu cầu nhân lực của 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. 

 

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

doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia phỏng vấn trực tiếp các sinh viên tham 

gia ngày hội. 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. 

Với các đơn vị tài trợ và có yêu cầu, Ban tổ chức sẽ chuẩn bị Phòng riêng để 

đại diện doanh nghiệp tham gia Phỏng vấn sinh viên ứng tuyển. 

 

Quý doanh nghiệp, chuyên gia, khách mời có thể tham khảo và thông tin  

đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều nội dung trong ngày hội.  
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GÓI TÀI TRỢ & QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 

Tổng kinh phí ngày hội (dự kiến): 30.000.000 đ 

Gói tài trợ Mức tài trợ Quyền lợi 

Tài trợ Độc quyền  30.000.000 đ 
(100% kinh phí tổ chức) 

- Được chứng nhận là Nhà tài trợ Độc quyền và 

duy nhất cho Ngày hội UIT NET Day 2017. 

- Được ưu tiên tham gia hội thảo NET Talk và 

chuyên đề Hành trang nghề nghiệp Mạng 

máy tính và Truyền thông vào buổi chiều. 

- Ưu tiên bố trí khu vực quảng bá, giới thiệu 

công ty, sản phẩm trưng bày tại khu vực tổ 

chức, phòng riêng để tổ chức phỏng vấn sinh 

viên tham gia. 

- Được ưu tiên giới thiệu trước và trong suốt 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 1 năm.  

- Được đặt logo tại danh sách Đối tác của khoa 

trong 1 năm, đặt banner quảng cáo tại website 

khoa miễn phí 3 tháng. Được quyền khảo sát 

và thu thập thông tin sinh viên tham gia. 

- 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 xuất sắc, sinh 

viên giỏi từ khoa 

- Được ưu tiên mời tham gia các hoạt động khác 

của khoa trong tương lai. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

Tài trợ Kim Cương 15.000.000 đ 

(tối đa 2 đơn vị) 

- Được chứng nhận là Nhà tài trợ Kim Cương 

cho Ngày hội UIT NET Day 2017. 

- Được ưu tiên tham gia hội thảo NET Talk và 

chuyên đề Hành trang nghề nghiệp Mạng 

máy tính và Truyền thông vào buổi chiều. 

- Được bố trí khu vực giới thiệu công ty và sản 

phẩm, phỏng vấn sinh viên tham gia. 

- Được ưu tiên giới thiệu 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 
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và trực tiếp (website khoa, forum sinh viên, Bản 

tin khoa,…) trong 6 tháng.  

- Được đặt logo tại danh sách Đối tác của khoa 

trong 6 tháng, đặt banner quảng cáo tại 

website khoa miễn phí 1 tháng. Được quyền 

khảo sát và thu thập thông tin sinh viên tham 

gia ngày hội. 

- 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 giỏi từ khoa 

- Được ưu tiên mời tham gia các hoạt động khác 

của khoa trong tương lai. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

Tài trợ Vàng 10.000.000 đ 

(tối đa 3 đơn vị) 

- Được chứng nhận là Nhà tài trợ Vàng cho 

Ngày hội UIT NET Day 2017. 

- Được ưu tiên tham gia hội thảo NET Talk và 

chuyên đề Hành trang nghề nghiệp Mạng 

máy tính và Truyền thông vào buổi chiều. 

- Được bố trí khu vực giới thiệu công ty và sản 

phẩm, phỏng vấn sinh viên tham gia. 

- Được giới thiệu trong 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 

trong 6 tháng, đặt banner quảng cáo tại 

website khoa miễn phí 1 tháng. Được quyền 

khảo sát và thu thập thông tin sinh viên tham 

gia ngày hội. 

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

truyền thông, tuyên truyền trước và trong quá 

trình diễn ra ngày hội. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

Tài trợ Bạc 5.000.000 đ - Được chứng nhận là Nhà tài trợ Bạc cho Ngày 

hội UIT NET Day 2017. 

- Được ưu tiên tham gia hội thảo NET Talk. 

- Được bố trí khu vực giới thiệu công ty và sản 

phẩm, phỏng vấn sinh viên tham gia. 

- Được giới thiệu trong ngày hội. 

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

thiệu công ty lên các kênh thông tin trực tuyến 
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và trực tiếp (website khoa, forum sinh viên, Bản 

tin khoa,…) trong 1 tháng.  

- Được đặt logo tại danh sách Đối tác của khoa 

trong 3 tháng, đặt banner quảng cáo tại 

website khoa miễn phí 1 tháng. Được phát tờ rơi 

thông tin tại khu vực tổ chức. 

- Được đặt Logo trong các ấn phẩm truyền 

thông, tuyên truyền trước và trong quá trình 

diễn ra ngày hội. 

- Những quyền lợi khác thỏa thuận. 

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 trước và trong chương trình 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 của các doanh nghiệp. 

Các đơn vị tài trợ vui lòng liên hệ và cung cấp thông tin tài trợ trước ngày 10/5/2017 

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

Thông tin phản hồi tham gia, tài trợ xin vui lòng gửi về Ban tổ chức UIT NET Day 2017: 

Mr. Nguyễn Thanh Hòa – Trưởng Ban tổ chức 

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. 

  

mailto:hoant@uit.edu.vn
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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.  

  

 

  

   

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.  


