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GIỚI THIỆU VỀ HỘI THẢO NGÀY IPv6 VIỆT NAM

Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam là sự kiện thường niên do Trung tâm

Internet Việt Nam (VNNIC) – Thường trực Ban Công tác thúc đẩy IPv6

quốc gia tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông,

nhằm hưởng ứng Ngày IPv6 Việt Nam (ngày 06/5 hằng năm). Hội thảo

được tổ chức theo chuyên đề từng năm phù hợp với Kế hoạch hành động

quốc gia về IPv6, với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi toàn bộ mạng Internet,

dịch vụ trên Internet sang sử dụng công nghệ IPv6 nhằm phát triển bền

vững mạng Internet quốc gia.

Nội dung các chuyên đề:
• 2012: IPv6 – Công nghệ và ứng dụng với Việt Nam 

(http://2012.ipv6event.vn);

• 2013: Khai trương IPv6 Việt Nam (http://2013.ipv6event.vn);

• 2014: Phát triển sản phẩm trên nền IPv6 (http://2014.ipv6event.vn);

• 2015: Ứng dụng IPv6 cho di động băng rộng 

(http://2015.ipv6event.vn);

• 2016: Chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng

(http://2016.ipv6event.vn);

• 2017: IPv6 và Internet of Things (http://2017.ipv6event.vn);

• 2018: IPv6 với 4G LTE và Dịch vụ nội dung 

(http://2018.ipv6event.vn);

• 2019: Khai trương, chuyển đổi, cung cấp dịch vụ sử dụng IPv6 trong

các cơ quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

nội dung số (http://2019.ipv6event.vn).

“IPv6 với 4G 

LTE và Dịch

vụ nội dung”

“IPv6 và

Internet of Things” 

“Chung tay

cung cấp

dịch vụ IPv6 

tới người sử

dụng”

“Ứng dụng IPv6 cho di 

động băng rộng”

“IPv6 – Công nghệ

và ứng dụng với

Việt Nam”

“Khai trương

IPv6 Việt Nam”

“Phát triển sản

phẩm trên nền

IPv6”
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GIỚI THIỆU VỀ HỘI THẢO NGÀY IPv6 VIỆT NAM

THÀNH PHẦN THAM DỰ CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ (2012-2016)

 Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia (VNIPv6TF);

 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Thường trực Ban 

Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia;

 Các cơ quan thuộc Bộ TT&TT;

 Các Sở Thông tin và Truyền thông;

 Cục CNTT của các Bộ; Trung tâm thông tin VPCP, VP 

TWĐ, VP Quốc hội;

 Các doanh nghiệp nội dung số (Content Provider);

 Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị;

 Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IDC;

 Các Nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN;

 Các doanh nghiệp dịch vụ Internet (ISP);

 Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động (Mobile 

Operator);

 Các đơn vị phát triển, cung cấp dịch vụ nội dung trực tuyến, 

báo điện tử, mạng xã hội,...

CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ (2012-2016)

… 



GIỚI THIỆU VỀ HỘI THẢO NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
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Chủ đề: “Khai trương, chuyển đổi, cung cấp dịch vụ sử dụng IPv6 trong các cơ

quan, tổ chức nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số”

Nội dung

Xu thế và kết quả chuyển đổi IPv6 tại

Việt Nam và trên thế giới

Khai trương triển khai cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ trên nền tảng IPv6 tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai IPv6 tại

các cơ quan, tổ chức nhà nước

Chương trình: http://2019.ipv6event.vn/chương-trình-hội-thảo 

Quy mô: 200 người

Thời gian: 6/5/2019

Địa điểm: Khách sạn JW Marriot Hotel Hanoi – 8 Đỗ Đức Dục, 

Mễ Trì, Nam Từ Liên, Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại các doanh

nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số (dịch vụ

cloud, IDC, mạng xã hội, báo điện tử…)



CƠ HỘI TÀI TRỢ

Cơ hội của doanh nghiệp khi tài trợ cho Hội thảo 

Ngày IPv6 Việt Nam 2019: 

Kết nối với cộng đồng Internet Việt Nam

Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2019 hướng đến các doanh nghiệp cung cấp

dịch vụ nội dung số, ISP, các doanh nghiệp sản xuất thiết bị Interrnet, các cơ

quan Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực CNTT… tại Việt Nam. Vì vậy, nhà

tài trợ có cơ hội:

Mở rộng, quảng bá

 Cơ hội quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và các sản phẩm, dịch vụ của

doanh nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ công nghệ IPv6.

 Mở rộng phạm vi kinh doanh.

Thúc đẩy sự phát triển Internet 

quốc gia

Nhà tài trợ có cơ hội đóng góp nội dung, các sản phẩm công nghệ mới hỗ

trợ IPv6, nhằm thúc đẩy chuyển đổi IPv6 nói riêng cũng như thúc đẩy sự

phát triển bền vững Internet tại Việt Nam nói chung.

http://2019.ipv6event.vn

 Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với đối tác tiềm năng, cùng phát

triển giải pháp hỗ trợ chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam, tăng cường kết nối,

an toàn thông tin và nâng cao chất lượng dịch vụ;

 Kết nối, làm việc với các Lãnh đạo, các nhà quản lý, các chuyên gia trong

lĩnh vực CNTT.



CÁC GÓI TÀI TRỢ

HỘI THẢO NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
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Tiệc trưa
100.000.000 VNĐ

Tiệc trà
20.000.000 VNĐ

Hội thảo
40.000.000 VNĐ

Tài trợ

Internet

Tài trợ

Quà tặng
Tài trợ

truyền thông



QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
Quyền lợi nhà tài trợ Tài trợ tiệc 

trưa

Tài trợ Hội 

thảo

Tài trợ tiệc 

trà

Tài trợ 

Internet

Tài trợ quà tặng Tài trợ truyền 

thông

01 gian hàng tiêu chuẩn tại sự kiện 

Vị trí được lựa

chọn

   

01 video clip giới thiệu về Nhà tài trợ phát tại 

sự kiện

Clip 3 – 4 phút Clip < 3 phút Clip 2 phút Clip 2 phút Clip < 2 phút

Logo Nhà tài trợ trên backdrop, banner, 

standee và thẻ ra vào Hội thảo
     

Tài liệu quảng bá của Nhà tài trợ được đính

kèm trong bộ tài liệu truyền thông của sự

kiện

     

Logo Nhà tài trợ và danh vị Tài trợ xuất hiện

trên trang chủ, mục Tài trợ của Website sự

kiện

     

Được nhắc đến trong bài phát biểu khai mạc 

sự kiện
     

Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong Thông

cáo báo chí của sự kiện
     

Được sắp xếp phỏng vấn báo chí tại sự kiện     

02 standee (1,8x0,8) quảng bá Nhà tài trợ tại 

Hội thảo
   

01 standee (1,8x0,8) quảng bá Nhà tài trợ tại 

Hội thảo
 

Kỷ niệm chương      



TÀI TRỢ TIỆC TRƯA
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01. Hiện diện tại sự kiện

02. Hiện diện trên

website sự kiện

03. Quyền lợi quảng bá

04. Quyền lợi khác

Tài trợ

tiệc trưa

 01 gian hàng tiêu chuẩn, vị trí được lựa chọn;

 01 video clip (03 phút) giới thiệu về Nhà tài trợ phát 

trong thời gian đăng ký và giải lao;

 Logo Nhà tài trợ trên backdrop, banner, standee và 

thẻ ra vào Hội thảo;

 Tài liệu quảng bá của Nhà tài trợ được đính kèm 

trong bộ tài liệu truyền thông của sự kiện;

 02 Standee (1,8mx0,8m) tại Hội thảo.

 Logo Nhà tài trợ và danh vị Tài trợ xuất hiện trên 

trang chủ, mục Tài trợ của Website sự kiện (đường 

link dẫn tới Website của Nhà tài trợ; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong bài phát biểu 

khai mạc sự kiện; 

 Được sắp xếp phỏng vấn báo chí tại sự kiện; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong Thông cáo báo 

chí của sự kiện. 

 Được tặng kỷ niệm chương của sự kiện. 

• Tài trợ tiệc trưa cho khách mời 

tham dự Hội thảo;

• Gói tài trợ: 100.000.000 VNĐ

• Số lượng Nhà tài trợ: 01



TÀI TRỢ HỘI THẢO
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01. Hiện diện tại sự kiện

02. Hiện diện trên

website sự kiện

03. Quyền lợi quảng bá

04. Quyền lợi khác

Tài trợ

Hội thảo

 01 gian hàng tiêu chuẩn;

 01 video clip (dưới 03 phút) giới thiệu về Nhà tài trợ 

phát trong thời gian đăng ký và giải lao;

 Logo Nhà tài trợ trên backdrop, banner, standee và 

thẻ ra vào Hội thảo;

 Tài liệu quảng bá của Nhà tài trợ được đính kèm 

trong bộ tài liệu truyền thông của sự kiện;

 02 Standee (1,8mx0,8m) tại Hội thảo.

 Logo Nhà tài trợ và danh vị Tài trợ xuất hiện trên 

trang chủ, mục Tài trợ của Website sự kiện (đường 

link dẫn tới Website của Nhà tài trợ; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong bài phát biểu 

khai mạc sự kiện; 

 Được sắp xếp phỏng vấn báo chí tại sự kiện; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong Thông cáo báo 

chí của sự kiện. 

 Được tặng kỷ niệm chương của sự kiện. 

• Tài trợ gói decor, hội trường cho 

Hội thảo

• Gói tài trợ: 40.000.000 VNĐ

• Số lượng Nhà tài trợ: 02



TÀI TRỢ TIỆC TRÀ
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01. Hiện diện tại sự kiện

02. Hiện diện trên

website sự kiện

03. Quyền lợi quảng bá

04. Quyền lợi khác

Tài trợ

tiệc trà

 01 gian hàng tiêu chuẩn;

 01 video clip (02 phút) giới thiệu về Nhà tài trợ phát 

trong thời gian đăng ký và giải lao;

 Logo Nhà tài trợ trên backdrop, banner, standee và 

thẻ ra vào Hội thảo;

 Tài liệu quảng bá của Nhà tài trợ được đính kèm 

trong bộ tài liệu truyền thông của sự kiện;

 02 Standee (1,8mx0,8m) tại Hội thảo.

 Logo Nhà tài trợ và danh vị Tài trợ xuất hiện trên 

trang chủ, mục Tài trợ của Website sự kiện (đường 

link dẫn tới Website của Nhà tài trợ; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong bài phát biểu 

khai mạc sự kiện; 

 Được sắp xếp phỏng vấn báo chí tại sự kiện; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong Thông cáo báo 

chí của sự kiện. 

 Được tặng kỷ niệm chương của sự kiện. 

• Tài trợ tiệc trà cho khách mời 

tham dự Hội thảo

• Gói tài trợ: 20.000.000 VNĐ

• Số lượng Nhà tài trợ: 02



TÀI TRỢ INTERNET
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01. Hiện diện tại sự kiện

02. Hiện diện trên

website sự kiện

03. Quyền lợi quảng bá

04. Quyền lợi khác

Tài trợ

Internet

 01 gian hàng tiêu chuẩn;

 01 video clip (02 phút) giới thiệu về Nhà tài trợ phát 

trong thời gian đăng ký và giải lao;

 Logo Nhà tài trợ trên backdrop, banner, standee và 

thẻ ra vào Hội thảo;

 Tài liệu quảng bá của Nhà tài trợ được đính kèm 

trong bộ tài liệu truyền thông của sự kiện;

 02 Standee (1,8mx0,8m) tại Hội thảo.

 Logo Nhà tài trợ và danh vị Tài trợ xuất hiện trên 

trang chủ, mục Tài trợ của Website sự kiện (đường 

link dẫn tới Website của Nhà tài trợ; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong bài phát biểu 

khai mạc sự kiện; 

 Được sắp xếp phỏng vấn báo chí tại sự kiện; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong Thông cáo báo 

chí của sự kiện. 

 Được tặng kỷ niệm chương của sự kiện. 

• Tài trợ Wifi Internet hỗ trợ IPv6 

cho sự kiện

• Số lượng Nhà tài trợ: 01



TÀI TRỢ QUÀ TẶNG
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01. Hiện diện tại sự kiện

02. Hiện diện trên

website sự kiện

03. Quyền lợi quảng bá

04. Quyền lợi khác

Tài trợ

Quà tặng

 01 gian hàng tiêu chuẩn;

 01 video clip (dưới 02 phút) giới thiệu về Nhà tài trợ 

phát trong thời gian đăng ký và giải lao;

 Logo Nhà tài trợ trên backdrop, banner, standee và 

thẻ ra vào Hội thảo;

 Tài liệu quảng bá của Nhà tài trợ được đính kèm 

trong bộ tài liệu truyền thông của sự kiện;

 Nhà tài trợ lên trao quà tặng cho diễn giả, chương 

trình Lucky Draw tại sự kiện;

 01 Standee (1,8mx0,8m) tại Hội thảo.

 Logo Nhà tài trợ và danh vị Tài trợ xuất hiện trên 

trang chủ, mục Tài trợ của Website sự kiện (đường 

link dẫn tới Website của Nhà tài trợ; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong bài phát biểu 

khai mạc sự kiện; 

 Được sắp xếp phỏng vấn báo chí tại sự kiện; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong Thông cáo báo 

chí của sự kiện. 

 Được tặng kỷ niệm chương của sự kiện. 

• Tài trợ quà tặng cho khách mời 

tham dự Hội thảo

 Giá trị quà tặng: < 500.000 VNĐ

 Số lượng Nhà tài trợ: 02

• Tài trợ quà tặng cho diễn giả trình 

bày tại Hội thảo

 Giá trị quà tặng: > 500.000 VNĐ

 Số lượng Nhà tài trợ: 01

• Tài trợ quà tặng chương trình 

Lucky Draw

 Sản phẩm công nghệ: điện thoại, 

máy tính bảng,…
 Số lượng Nhà tài trợ: 01



TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG
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01. Hiện diện tại sự kiện

02. Hiện diện trên

website sự kiện

03. Quyền lợi quảng bá

04. Quyền lợi khác

Tài trợ

truyền thông

 Logo Nhà tài trợ trên backdrop, banner, standee và 

thẻ ra vào Hội thảo;

 Tài liệu quảng bá của Nhà tài trợ được đính kèm 

trong bộ tài liệu truyền thông của sự kiện;

 01 standee (1,8mx0,8m) tại sự kiện.

 Logo Nhà tài trợ và danh vị Tài trợ xuất hiện trên 

trang chủ, mục Tài trợ của Website sự kiện (đường 

link dẫn tới Website của Nhà tài trợ; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong bài phát biểu 

khai mạc sự kiện; 

 Được sắp xếp phỏng vấn báo chí tại sự kiện; 

 Tên Nhà tài trợ được nhắc đến trong Thông cáo báo 

chí của sự kiện. 

 Được tặng kỷ niệm chương của sự kiện. 

• Tài trợ truyền thông cho sự kiện:

 Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu về Hội 

thảo trên trang tin của đơn vị (03 

bài tin trước sự kiện, 03 bài tin sau 

sự kiện);

 Đăng tải banner Hội thảo trên 

trang tin chính/kênh truyền hình 

của đơn vị (từ thời điểm ký hợp 

đồng đến hết ngày diễn ra sự 

kiện);

• Số lượng Nhà tài trợ: 03



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Thông

tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý và thúc đẩy việc sử

dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam (tên miền, địa chỉ Internet); thiết

lập, quản lý và khai thác hệ thống máy chủ tên miền quốc gia (DNS),

Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX).

Trung tâm Internet Việt Nam 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Liên hệ nội dung tài trợ

Ms. Trương Khánh Huyền

Phòng Hợp tác – Quản lý tài nguyên, Trung tâm Internet Việt Nam

Email: huyentk@vnnic.vn

Tel: +84-24-35564944 (106)

http://2019.ipv6event.vn

Kể từ năm 2009, sau khi Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia được

thành lập, VNNIC giữ vai trò là Thường trực Ban Công tác, có nhiệm

vụ điều phối các hoạt động của Ban; nghiên cứu, hoạch định chiến lược

phát triển và ứng dụng IPv6; xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai

việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam.


