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HỘI NGHỊ NGƯỜI DÙNG VÀ CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN 

NUKEVIET NĂM 2013 

Hội trường Viện Tin học Pháp ngữ (IFI), ngõ 42 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Thứ bảy, ngày 26 tháng 01 năm 2013 

 

Nội dung chương trình 

Phiên buổi sáng: Thảo luận Các vấn đề chung về phát triển NukeViet. 

Phiên buổi chiều: Thảo luận một số chuyên đề về kỹ thuật. 

Thời gian Chương trình 

8:00:00 Đón tiếp đại biểu 

8:30:00 Văn nghệ chào mừng 

8:45:00 Khai mạc hội nghị 

8:55:00 Trao lưu niệm cho các nhà tài trợ. 

9:05:00 
Phát biểu của quan khách 

TS. Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch VFOSSA 

9:15:00 
Mô hình phát triển của phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) 

Lê Trung Nghĩa – Bộ KH&CN 

9:45:00 
Tổng kết 3 năm chuyên nghiệp hóa NukeViet và định hướng 2013 

Nguyễn Thế Hùng – VINADES.,JSC 

10:00:00 Tự do giao lưu - Tea Break. 

10:20:00 
Làm thế nào để tham gia cộng đồng NukeViet hiệu quả? 

Nguyễn Thế Hùng 

10:40:00 
Sử dụng Github và tham gia code NukeViet. 

Vũ Văn Thảo – Quản trị viên NukeViet 

11:10:00 Thảo luận và góp ý các vấn đề chung (xây dựng cộng đồng, đào tạo, phát triển). 

11:55:00 Tổng kết phiên buổi sáng. 

12:00:00 Tự do giao lưu - Ăn trưa. 

14:00:00 Trình diễn sử dụng NukeViet. 

14:30:00 Hỏi đáp về NukeViet (kỹ thuật – sử dụng) 

16:00:00 
Giới thiệu công cụ chuyển đổi Yahoo Blog sang NukeViet 

Bùi Văn Thắng – LTV NukeViet 

15:00:00 
Hướng dẫn các quy định & chuẩn trong lập trình NukeViet 

Phan Tấn Dũng – LTV NukeViet 

15:30:00 
SEO NukeViet & Xu hướng SEO của thế giới năm 2013 

Lê Nam - VietMoz 

16:00:00 Thảo luận và góp ý về kỹ thuật. 

16:30:00 Chụp ảnh lưu niệm – kết thúc hội nghị. 
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Đơn vị tổ chức:  

Ban Quản Trị NukeViet 

Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam. 

Bảo trợ sự kiện: 

Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) 

Bảo trợ truyền thông: 

Tạp chí tin học và đời sống (Hội tin học Việt Nam - VAIP) 

Nhà tài trợ: 

Viện Tin học Pháp ngữ (IFI) 

Công ty TNHH Arvixe – Hoa kỳ (Arvixe hosting) 

Thành phần tham dự: 
Ban Quản Trị NukeViet, 

Ban điều hành diễn đàn, 

Đội ngũ phát triển NukeViet, 

Người sử dụng NukeViet, 

Các công ty cung cấp hosting, 

Các trường/trung tâm đào tạo lập trình PHP, 

Các đối tác và các nhà tài trợ, 

Các tổ chức/cá nhân sử dụng NukeViet để lập trình, thiết kế website và cung cấp dịch 

vụ nói chung... dựa trên nền tảng NukeViet. 
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HƯỚNG DẪN 

 

Cho đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 120 thành viên bao gồm cả lập trình viên, các 

đơn vị đào tạo, công ty thiết kế web và công ty hosting tham gia. Đây là cơ hội để mọi người 

giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ. Vì vậy chúng tôi có vài lưu ý cho quý 

vị chuẩn bị cho việc tham dự hội nghị được hiệu quả: 

- Quý vị nên mang theo nhiều Name Card để tiện giao lưu với mọi người. 

- Mang theo máy ảnh hoặc máy quay kỹ thuật số và ghi lại mọi hình ảnh liên quan đến 

sự kiện. 

- Vì số lượng người tham gia đông, nếu quý vị có nhu cầu sử dụng máy tính và internet 

thì nên chủ động mang theo USB 3G. 

- Sự kiện kéo dài cả ngày, quý vị đừng quên sạc điện đầy đủ cho các thiết bị kỹ thuật số 

(điện thoại, máy ảnh, camera, laptop) của mình. 

- Sau khi tham dự về quý vị đừng quên chia sẻ hình ảnh, bài viết và cảm nhận của mình 

lên facebook và fanpage của NukeViet http://facebook.com/nukevietcms và diễn đàn 

http://forum.nukeviet.vn để giới thiệu NukeViet đến với nhiều người hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Bản đồ địa điểm tổ chức hội nghị: (Vị trí cắm mốc số 1) 

 

Nếu quý vị cần giấy mời có dấu của BTC, hoặc bất cứ thông tin gì cần hỗ trợ, xin hãy 

mail lại hoặc gọi điện cho chúng tôi theo thông tin lên hệ dưới đây: 

Phụ trách khách mời Phụ trách hậu cần Trưởng ban tổ chức 

Ms. Trần Thị Thu 

Mobile: 012 55 723 353 

Email: thu@vinades.vn 

Ms. Bùi Thị Thoa  

Mobile: 0168 336 7076 

Email: thoabui@vinades.vn 

Mr. Nguyễn Thế Hùng  

Mobile: 0904 762 534 

Email: thehung@vinades.vn 

 

 

http://facebook.com/nukevietcms
http://forum.nukeviet.vn/

