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Thư ngỏ        Kính gửi: Lãnh đạo quý doanh nghiệp, 

 
Lời đầu tiên, Khoa Mạng máy tính và Truyền thông (MMT&TT), 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 một trong những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học trong lĩnh vực Công nghệ 
thông tin và Truyền thông hàng đầu 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 và 
xã hội trong lĩnh vực “Công nghệ thông tin” nói chung, cũng như trong lĩnh vực “Mạng 
máy tính & Truyền thông” và “An toàn thông tin” nói riêng. 

Ngày hội Mạng máy tính và An toàn thông tin “NETSEC Day 2022” sẽ là sự kiện công 
nghệ đặc biệt về Mạng máy tính và An toàn thông tin được tổ chức thường niên bởi 
khoa "Mạng máy tính và Truyền thông" nhằm kết nối các doanh nghiệp, các chuyên 
gia, nhóm nghiên cứu, cựu sinh viên và sinh viên. Bên cạnh đó, sự kiện còn 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. 

Ngày hội chính “NETSEC Day 2022” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2022 và các 

hoạt động khác sẽ diễn ra từ ngày 01/12/2022 đến 22/12/2022. Tài trợ, đồng hành 
cùng ngày hội Mạng máy tính và Truyền thông “NETSEC Day 2022” là cơ hội tốt để 
giới thiệu, quảng bá hình ảnh giữa doanh nghiệp và là phương thức 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. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành từ quý doanh nghiệp, đơn vị và đối 
tác cho ngày hội NETSEC DAY 2022. 

PGS.TS. Lê Trung Quân 
TRƯỞNG KHOA MMT&TT 
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Thời gian dự kiến: 8h00 – 21h00, thứ 4 ngày 21/12/2022 

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM	
Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Đối tượng tham gia: Đại diện quý 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 Đại 
học / Cao đẳng khác tại TP.HCM. 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI (DỰ KIẾN) 

BUỔI SÁNG: HỘI THẢO “NETSEC Talk” 

• Thời gian: 8h00 - 11h30. 

• Địa điểm: Hội trường E. 

Tổ chức hội thảo chuyên đề về “Mạng máy tính hiện đại” và “An toàn thông tin” với các 
diễn giả khách mời là các nhà nghiên cứu, chuyên gia, cựu sinh viên UIT đang làm việc 
trong lĩnh vực. Dự kiến khung chương trình hội thảo diễn ra như sau: 

08:00 – 08:30:   Khai mạc và chia sẻ từ đại diện Ban tổ chức 

08:30 – 09:00:  Chủ đề 1 - Security – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

09:00 – 09:30:  Chủ đề 2 - Network – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

09:30 – 09:50:  Teabreak 

09:50 – 10:20:  Chủ đề 3 - Security – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

10:20 – 10:50:  Chủ đề 4 - Network – Do diễn giả/khách mời đề xuất 

10:20 – 10:50:  Trao giải cuộc thi NET Challenge, WannaGame 

10:50 – 11:20:  “Conversation” Giao lưu giữa các diễn giả khách mời và sinh viên tham dự 

10:20 – 11:30:  Trao giải cuộc thi NET Challenge,  
 

  

NỘI DUNG - CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI CHÍNH “NETSEC DAY 2022” 
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BUỔI CHIỀU: PHỎNG VẤN CÙNG DOANH NGHIỆP “NETSEC Interview” 

• Thời gian: 13h00 - 17h00. 

• Địa điểm: Trường ĐH Công nghệ thông tin. 

Kết hợp chương trình “Phỏng vấn thử - Thành công thật” cùng đại diện các doanh nghiệp 

để sinh viên có cơ hội ứng tuyển thực tập, tuyển dụng trực tiếp và học hỏi các kỹ năng cần 

thiết để chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp trong tương lai.  

Phiên 1: (13:00 – 14:00): Hội thảo định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm. Chủ đề 

"Doanh nghiệp cần gì ở sinh viên mới ra trường” 

Phiên 2: (14:00 – 17:00): Phỏng vấn 

 

BUỔI TỐI: HỘI NGỘ “NETSEC Reunion” 

• Thời gian: 18h00 - 21h00. 

• Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh 

Tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa quý thầy cô, quý doanh nghiệp, diễn giả, khách mời, 

cựu sinh viên các thế hệ khoa Mạng máy tính và Truyền thông. 
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Bên cạnh ngày hội chính, NETSEC DAY 2022 còn mang lại chuỗi hoạt động khác đầy hấp dẫn 
diễn ra từ 01/12/2022 đến 22/12/2022. 

 
 

Cuộc thi học thuật “NET Challenge” 

NET Challenge là cuộc thi học thuật về “Mạng máy tính” được tổ chức thường niên. Thí sinh 

sẽ chinh phục các thử tách về phân tích, triển khai, cấu hình và giải quyết các sự cố hệ 

thống mạng máy tính theo yêu cầu từ Ban tổ chức. 

• Đối tượng tham gia: Sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM 

• Chủ đề: Network Configuration and Troubleshooting 

NET Challenge 2022 sẽ trải qua 03 vòng thi, bao gồm kiểm tra kiến thức, thực hiện bài lab 

trên hệ thống lab ảo, và thực hiện bài lab trên các thiết bị mạng vật lý được trang bị bởi 

trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM. 

 

 
 
Cuộc thi học thuật “Wanna Game” 

WannaGame là sân chơi dành riêng cho sinh viên đam mê lĩnh vực "Bảo mật và An toàn 

thông tin". Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trò chơi CTF (Capture the Flag) với kiểu 

chơi Jeopardy (tìm flag trong cách thử thách được BTC đưa ra). Các thí sinh sẽ tranh tài 

trong 01 vòng thi duy nhất trong thời gian 08 tiếng. 

• Đối tượng tham gia: Sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM và các 

trường Đại học / Cao đẳng khu vực phía nam. 

• Hình thức: Thi đấu theo đội từ 10-15 thành viên, mỗi đơn vị tối đa 1 đội thi. 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TẠI “NETSEC DAY 2022” 
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Chương trình tham quan doanh nghiệp “Company Tour” 

Tổ chức chuyến tham quan, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp cho 

sinh viên. Hoạt động này nhằm rút ngắn khoảng cách về lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh 

viên cập nhật kiến thức thực tế và có góc nhìn chân thực nhất về môi trường làm việc 

trong tương lai. 

 
 
Chương trình tham quan trường Đại học “NETSEC Tour” 

• Thời gian: 08:00 – 15:00, ngày 20/12/2022 

• Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM 

NETSEC Tour là chương trình quen thuộc của sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền 
thông để được giới thiệu và tham quan phòng Data Center, các phòng thí nghiệm, trạm 
quan trắc – thu thập dữ liệu tại khoa. 

 
 
Triển lãm khoa học công nghệ “NETSEC Show” 

• Thời gian: 08:00 – 15:00, ngày 20/12/2022 

• Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG-HCM 

Trưng bày, triển lãm các kết quả và sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ của sinh 

viên, nhóm nghiên cứu, giảng viên cũng như các giải pháp, sản phẩm từ doanh nghiệp 

tham gia ngày hội. 
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Học bổng khuyến học “NETSEC Scholarship” 

• Đối tượng: Sinh viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông có hoàn cảnh khó khăn. 

• Trị giá học bổng: 3 triệu đồng / suất. 

• Số lượng học bổng: 10 suất (dự kiến, phụ thuộc vào kết quả huy động được) 

Với mục tiêu hỗ trợ và tiếp thêm động lực để các sinh viên tài năng, có mục tiêu phát triển 

bản thân có thể vượt qua khó khăn để hoàn tất chương trình học của mình. Ban tổ chức 

hi vọng sẽ nhận được ủng hộ từ quý doanh nghiệp, mạnh thường quân và các anh/chị 

cựu sinh viên. 
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Ban tổ chức ngày hội “NETSEC Day 2022” trân trọng giới thiệu các gói tài trợ và kính mời 
đại diện các doanh nghiệp cùng tham gia. “NETSEC Day 2022” được tổ chức tại trường Đại 
học Công nghệ Thông tin 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 Mạng máy tính & Truyền 
thông và An toàn thông tin.  

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: 

- PGS.TS. Lê Trung Quân – Trưởng Ban tổ chức – Email: quanlt@uit.edu.vn  

- Mrs. Bùi Thị Thanh Bình (tiếp nhận tài trợ & các thủ tục liên quan) 
 Điện thoại: 0983.674.413 – Email: binhbtt@uit.edu.vn   
- Mr. Văn Thiên Luân – Phó Ban tổ chức (các vấn đề khác) 

 Điện thoại: 0961.500.444 – Email: luanvt@uit.edu.vn  

Các đơn vị tài trợ vui lòng liên hệ và cung cấp thông tin tài trợ trước ngày 25/11/2022 

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

  

THAM GIA TÀI TRỢ - BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG 
NGÀY HỘI “NETSEC DAY 2022” 
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GÓI TÀI TRỢ & QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ TÀI TRỢ VÀNG TÀI TRỢ BẠC TÀI TRỢ ĐỒNG 

Mức tài trợ (hiện kim) 40.000.000 ₫ 30.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ 

Logo nhà tài trợ Vị trí ưu tiên   

Logo nhà tài trợ xuất hiện trên các ấn 
phẩm truyền thông trực tuyến    

Logo, hình ảnh, thông tin Nhà tài trợ 
xuất hiện trên các banner, poster trong 
khu vực tổ chức 

   

Logo Nhà tài trợ xuất hiện trên 
Backdrop Ngày hội    

Logo Nhà tài trợ xuất hiện trên banner 
treo dọc đường đi tại trường 04 banner 02 banner  

Logo Nhà tài trợ xuất hiện trên ấn 
phẩm: biểu trưng, kỷ niệm chương, cúp 
lưu niệm 

   

Logo Nhà tài trợ xuất hiện trên ấn phẩm 
bên cạnh logo đơn vị tổ chức: giấy 
chứng nhận, thư cám ơn, đề thi,… 

   

Xuất hiện tên doanh nghiệp với tư cách 
là đơn vị tài trợ trên các bài viết truyền 
thông 

   

Bài viết riêng giới thiệu về doanh nghiệp 
hoặc sản phẩm của doanh nghiệp trên 
các kênh thông tin của chương trình  

tối đa 
02 bài viết 

tối đa 
1 bài viết  

Được hỗ trợ tổ chức 01 chương trình hội 
thảo tại trường    
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Được ưu tiên mời trình bày 01 chủ đề 
trong phiên NETSEC Talk    

Được ưu tiên mời trình bày trong phần 
hội thảo của NETSEC Interview 

01 chủ đề 
(20 phút)   

Được mời giới thiệu và giao lưu với sinh 
viên tại hội thảo của NETSEC Interview 

tối đa 
10 phút 

tối đa 
10 phút  

Được bố trí phòng phỏng vấn sinh viên 
miễn phí 

01 phòng riêng 
(tối đa 50 chỗ) 

01 phòng riêng 
(tối đa 30 chỗ) 

Phòng hoặc 
không gian chung 

Standee giới thiệu doanh nghiệp trong 
ngày hội chính (BTC có chuẩn bị standee 
chung giới thiệu tất cả doanh nghiệp tài trợ) 

01 
standee riêng 

01  
standee riêng standee chung 

Được bố trí bàn tại sảnh trước khu vực 
tổ chức ngày hội chính 

1-2 bàn 
tại vị trí ưu tiên 

01 bàn  
tại vị trí ưu tiên 

01 bàn 

Được xướng tên trang trọng và giới 
thiệu trong lễ khai mạc    

Đại diện đơn vị được tặng biểu trung, 
thư cám ơn 

Biểu trưng 
Thư cám ơn 

Biểu trưng 
Thư cám ơn Thư cám ơn 

Được phát video giới thiệu trong một số 
khoảng thời gian của ngày hội 

Tối đa 
60 giây/lần 

Tối đa 
45 giây/lần 

Tối đa 
30 giây/lần 

Được phân phối, quảng bá sản phẩm 
trong ngày hội    

Được mời đại diện tham dự tiệc giao lưu 
NETSEC Reunion    

Được hỗ trợ đăng tin giới thiệu, tuyển 
dụng trên kênh thông tin của khoa (**) 

Tối đa 05 bài viết, 
trong 01 năm 

Tối đa 04 bài viết, 
trong 01 năm 

Tối đa 03 bài viết, 
trong 06 tháng  

Được đặt Logo tại website khoa 1 năm 6 tháng 6 tháng 

Và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tương ứng với mức tài trợ của doanh nghiệp. 
(*) Các kênh thông tin ngày hội: Website Khoa. Fanpage Khoa, Website Đoàn-Hội khoa. 
(**) Nội dung của các bài viết cần phù hợp với sinh viên trường, tuân thủ pháp luật và thuần phong 
mỹ tục của Việt Nam. Bài viết không mang tính chất chính trị, tôn giáo, kích động, lôi kéo, bạo lực.  



 

11 

CÁC HÌNH THỨC TÀI TRỢ KHÁC 

Gói tài trợ Mức tài trợ Quyền lợi 

Tài trợ học 
bổng – giải 

thưởng 
 

Tùy đề xuất 
của doanh 

nghiệp 

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 cho sinh viên hoặc giải thưởng trực tiếp 

cho cuộc thi NET Challenge và WannaGame.  
 

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 “NETSEC Day 2022”. 

- 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 và đưa tin 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 thêm bằng hiện vật là các sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp. 

 

Đối với doanh nghiệp không tham gia tài trợ cho chương trình nhưng vẫn muốn tham gia phiên 

phỏng vấn “NETSEC Interview”, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để trao đổi.   
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Là khoa có số lượng sinh viên đông nhất tại trường Đại học Công nghệ Thông tin (hơn 1200 SV) 

cùng với tổ chức Đoàn thanh niên 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 như Cisco, IBM, PwC Vietnam, Viettel, VNG, 
Linkbynet, BeeSign Soft,…  

Ngày 19/05/2018, SEC DAY 2018 – Ngày hội Bảo mật và An toàn thông tin đã thu hút được sự 

quan tâm, tham gia đông đảo của gần 400 sinh viên, học sinh, cựu sinh viên, các chuyên gia, 

nhóm nghiên cứu, và đại diện các doanh nghiệp về An toàn thông tin tại TP.HCM. Ngày hội diễn 

ra sôi nổi với 4 hoạt động chính gồm SEC Talk, SEC Party, SEC Interview, SEC Game. Đồng hành 
với ngày hội là Trung tâm An ninh mạng Viettel, công ty E-CQURITY và được bảo trợ truyền thông 

bởi công ty Singalarity. 

 
Một số hình ảnh về SEC Day  

Đến với UIT NET Day 2019 – Ngày hội “Mạng máy tính và Truyền thông” do Khoa Mạng máy tính 

& Truyền thông (MMT&TT) tổ chức vào ngày 18/05/2019 đã diễn ra sôi nổi tại trường Đại học Công 

nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM. UIT NET Day 2019 gồm chuỗi 7 sự kiện đặc sắc về Mạng máy tinh 

và Truyền hông như NET Talk, NET Lunch, NET Share, NET Show, NET Interview, NET Tour, NET 

Challenge đã thu hút sự tham gia của hơn 400 sinh viên và các diễn giả, khách mời, các cựu sinh 
viên, chuyên gia từ doanh nghiệp và đại diện các đơn vị tài trợ. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI KHOA MMT&TT – UIT 
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Một số hình ảnh về UIT NET Day 

Trong năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngày hội NET-SEC Day đã được 

thay bằng các hoạt động, cuộc thi học thuật với hình thức trực tuyến nhằm duy trì sân chơi lành 

mạnh đến các sinh viên. 
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Một số hình ảnh về các hoạt động học thuật 

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. 

 

Thông tin liên hệ 

 

Mọi chi tiết về tài trợ, tham gia chương trình, trao học bổng, vui lòng liên hệ: 

o Văn phòng Khoa Mạng máy tính và Truyền thông 
 Địa chỉ: Phòng E8.2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM  
    (khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) 

 Điện thoại: (028)3 725 1993 - 122 

o PGS.TS. Lê Trung Quân – Trưởng Ban tổ chức – Email: quanlt@uit.edu.vn  
 
o Mrs. Bùi Thị Thanh Bình (tiếp nhận tài trợ & các thủ tục liên quan) 

 Điện thoại: 0983.674.413 – Email: binhbtt@uit.edu.vn   

o Mr. Văn Thiên Luân – Phó Ban tổ chức (các vấn đề khác) 
 Điện thoại: 0961.500.444 – Email: luanvt@uit.edu.vn 
  


