
 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO & BAN TỔ CHỨC  
OLP’20, Procon & ICPC Asia 2020 

 

V/v: Mời tài trợ, quảng bá Thương hiệu qua sự kiện Olympic Tin 
học Sinh viên Việt Nam, Procon và kỳ thi ICPC 

 
   Hà Nội, ngày 01  tháng 10  năm 2020 

 

                              Kính gửi:  Lãnh đạo các Doanh nghiệp, Đơn vị và Tổ chức           

Ngày hội tài năng trẻ CNTT Việt Nam với sự kiện Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần 
thứ 29, Procon Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Cần Thơ 2020 do Bộ 
Giáo dục & Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tổ chức từ 08 đến 11/12/2020 
tại Đại học Cần Thơ. OLP’20, Procon và ICPC Asia Cần Thơ là điểm tụ hội gần 1000 sinh viên 
CNTT ưu tú đến từ các trường Đại học và Cao đẳng. Từ năm 2006, Việt Nam đã liên tục vượt qua 
vòng loại Châu Á để luôn có đội tuyển trong Top 140  đại học danh giá nhất tham dự Chung kết 
ICPC toàn cầu với thứ hạng cao nhất (rank 14). Qua cuộc thi OLP-ICPC, các sinh viên xuất sắc đã là 
thành viên đang làm việc và thực tập với doanh nghiệp lớn như: Google, Facebook, Microsoft, 
Garena, VNPT, Viettel, FPT, VNG … và các Start Up công nghệ.    

Hội Tin học Việt Nam là tổ chức phi Chính phủ, phi lợi nhuận, tự trang trải chi phí cho mọi hoạt 
động. Qua 30 năm Olympic Tin học Sinh viên phát triển và thành công phần lớn nhờ có sự  tài trợ, hỗ 
trợ rất quan trọng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Sự kiện Olympic Tin học Sinh viên và 
Kỳ thi ICPC chính là dịp để các doanh nghiệp, đơn vị có dịp thể hiện và quảng bá thương hiệu, sản 
phẩm và dịch vụ của mình hướng tới giới trẻ - nguồn lực cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT. Phong 
trào Olympic vì sự nghiệp đào tạo tài năng trẻ đã mang lại hiệu quả cho đào tạo, sáng tạo và tạo cơ 
hội cho tài năng trẻ CNTT Việt Nam tự tin hội nhập và phát triển.  

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ qua hình thức (quảng bá 
thương hiệu và tiếp thị hình ảnh) trong sự kiện này (Các quyền lợi cụ thể xin vui lòng tham khảo 
tại Hồ sơ mời tài trợ (Quảng cáo Tiếp thị hình ảnh).  

Ban Tổ chức sẵn sàng kết nối các sinh viên, các trường tham dự kỳ thi OLP-ICPC 2020 với các 
nhà tài trợ để phối hợp thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, kỹ năng giải thuật – lập trình 
hoàn hảo tới các Doanh nghiệp, Tổ chức CNTT hàng đầu.     

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức OLP’20 và Kỳ thi ICPC Asia Cần Thơ 2020  
- Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, Tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội,  
- Tel: 84-24-38211725 (ext 601-604)                        *Email: office@vaip.vn  
- TK: 003 70406 0000 979,  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. 

Ban tổ chức  rất mong được hợp tác với quý Đơn vị qua chương trình này và chúng tôi tin tưởng 
rằng, thương hiệu của Quý Công ty ngày càng được nâng tầm lên một vị thế mới đối với mọi đối 
tượng khách hàng thông qua hình ảnh sự kiện Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 29, 
Procon và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Cần Thơ 2020 . 
          Trân trọng cảm ơn. 
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