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                                    Kính gửi:  Lãnh đạo các Đơn vị và Doanh nghiệp 
 

Hội thảo “Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở” tổ chức tại trường Đại học 

Thăng Long Hà Nội vào ngày 4/10/2019. 

Nhằm trao đổi nghiên cứu thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới giáo dục nói 

chung, giáo dục đại học nói riêng, tiếp nối với hội thảo trước đây về Xây dựng Hệ thống giáo 

dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế, Hiệp hội Các trường đại học, cao 

đẳng Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng với Hội Thư viện Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và 

Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam cùng Câu lạc bộ Khoa - Viện - Trường Công 

nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam đồng chủ trì và tổ chức hội thảo này.   

Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở (TNGDM)’ năm nay diễn ra 

trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng trong cũng như ngoài nước có liên quan đang diễn 

ra, như Đề án Chuyển đổi Số Quốc gia với nhiều khái niệm mở được giới thiệu; phiên họp toàn 

thể của UNESCO vào tháng 11 tới nhiều khả năng sẽ thông qua các khuyến cáo chính thức cho 

các quốc gia trên thế giới đầu tư thúc đẩy phát triển TNGDM. Để đáp ứng được các yêu cầu 

cao đó của xã hội, có lẽ đã tới lúc các tổ chức xã hội nghề nghiệp không chỉ tổ chức các sự kiện 

và hoạt động mang tính chuyên sâu cho ngành nghề của mình, mà còn cả các sự kiện và hoạt 

động mang tính liên ngành. Đây cũng chính là nét đặc thù của hội thảo năm nay.  

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ qua hình thức 

(quảng bá thƣơng hiệu và tiếp thị hình ảnh) trong sự kiện này nhằm nâng cao hình ảnh và 

đồng hành xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở. Các hình thức tài trợ như sau: 

- Danh vị Tài trợ: Vàng - 50 triệu đồng; Bạc - 30 triệu đồng;  Đồng - 20 triệu đồng.  

- Đồng tài trợ, hỗ trợ tổ chức: Mức từ: 5 - 10 triệu đồng 

Các đơn vị tài trợ sẽ được gắn Logo trên Backdrop Hội thảo và có 1 vị trí trưng bày sản 

phẩm giải pháp giới thiệu đơn vị mình. 

Liên hệ: Ban Tổ chức, đồng chủ trì tổ chức Hội thảo 

- Hội Tin học Việt Nam, Tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội,  

- Tel: 38211725 (ext 601-604); Email: office@vaip.vn; DD 0986727473 (C. Hương)  

- TK: 003 70406 0000 979,  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. 

Đăng ký trên: http://giaoducmo.avnuc.vn/dangky-hoithao/ 

Rất hân hạnh được sự hưởng ứng và hỗ trợ của Quý Đơn vị và Doanh nghiệp. 

 

 

Nơi gửi: 

- Như trên 

- Lưu VP 

TM CÁC CƠ QUAN ĐỒNG TỔ CHỨC 
TỔNG THƢ KÝ HỘI TIN HỌC VIỆT NAM 

 

                                     
                               Nguyễn Long 

 

 

mailto:office@vaip.vn
http://giaoducmo.avnuc.vn/dangky-hoithao/

