
   THƯ NGỎ 

Kính gửi Quý Hội viên, 

Ban Tổ chức “Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của VFOSSA” xin gửi lời chào trân 

trọng tới Quý vị! 

Được thành lập vào ngày 14/1/2012 bởi các nhóm đại diện cho Cộng đồng Phần 

mềm Tự do Nguồn mở, Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam 

Free & Open Source Software Association – viết tắt là VFOSSA) đã đóng góp một phần 

không nhỏ trong việc phát triển nhân rộng các mô hình Phần mềm tự do nguồn mở và gây 

được những tiếng vang lớn trong giới công nghệ trong nước và nước ngoài.  

Năm 2015 đánh dấu sự kiện VFOSSA tròn 3 năm kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt 

động. Để đạt được những thành công như ngày hôm nay, VFOSSA đã trải qua không ít 

những khó khăn cũng như thử thách. Trong năm 2014, VFOSSA có rất nhiều hoạt động, đặc 

biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 đã bầu ra một BCH mới, thông qua Điều lệ sửa 

đổi và chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2014-2017.  Sinh nhật lần thứ 3 năm nay là dịp 

để VFOSSA tổng kết đánh giá lại thành tựu của năm 2014 qua, đồng thời lập kế hoạch hoạt 

động cho năm 2015 và những năm sau. Lễ mừng sinh nhật đã trở thành sự kiện truyền thống, 

là dịp để các thành viên của VFOSSA, cá nhân và tập thể, giao lưu để tăng tình đoàn kết và 

hợp tác cộng đồng. 

Lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập VFOSSA sẽ được tổ chức trọng thể và đúng “chất” 

VFOSSA vào ngày 31/1/2015 tại resort xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội cùng với sự tham 

gia của đầy đủ các cá nhân/tổ chức là thành viên của VFOSSA. 

 Để góp phần xây dựng lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp, đồng thời thắt chặt tình hữu 

nghị giữa các Hội viên, Ban Tổ Chức kính mời quý hội viên tham gia tài trợ/đóng góp cho sự 

kiện theo các hình thức sau: 

1. Tài trợ bằng hiện kim: với mức tài trợ trên 1.000.000 VNĐ, quý Hội viên sẽ được 

đưa logo lên banner và photobooth của Sự kiện tại vị trí trang trọng 

2. Tài trợ bằng hiện vật: bao gồm 



- Tài trợ quà tặng/phần thưởng cho chương trình gameshow và lễ bốc thăm may 

mắn 

- Tài trợ đồ uống cho tiệc liên hoan 

Tài trợ cho lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 3 của VFOSSA chính là công cụ truyền thông 

hiệu quả nhất để quý hội viên đưa hình ảnh của cá nhân/tổ chức mình đến rộng rãi với cộng 

đồng Phần mềm tự do Nguồn mở Việt Nam, đồng thời chính là góp phần to lớn vào sức 

mạnh đoàn kết và phát triển của VFOSSA. 

 Ban Tổ Chức hy vọng sẽ sớm nhận được thông tin phản hồi tích cực từ quý Hội viên! 

Trân trọng cảm ơn! 

T/M Ban chấp hành VFOSSA 

Chủ tịch 
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Nguyễn Hồng Quang 

 

Mọi thông tin về tài trợ sự kiện, xin vui lòng liên hệ: 

Ms Minh Hằng – PR 

CLB Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (VFOSSA) 

Địa chỉ: tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

Tel: 0936.142.848 

Email: pr@vfossa.vn / hang.hm@netnam.vn  
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