
#WINsiders4Good 
Event in a Box
Sự kiện Create-A-Thon
Một hướng dẫn hoàn chỉnh để quản lý sự kiện Create-A-Thon của riêng bạn: 
Cuộc thi A Hack-A-Thon for Social Good do Người dùng nội bộ Windows tổ chức

  

 
 
 

Chương trình Người dùng nội bộ Windows



Tại Microsoft, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp mọi 
người và mọi tổ chức trên hành tinh này gặt hái được 
nhiều thành công hơn nữa. Và khi chúng ta làm việc 
cùng nhau, chúng ta có thể làm được những điều 
tuyệt vời. 
Người dùng nội bộ Windows là một trong những 
cộng đồng lớn nhất bao gồm những người sử dụng 
công nghệ để thực hiện những điều tốt đẹp cho thế 
giới. Và Create-A-Thon (CAT) là cách thật tuyệt vời 
để khai thác kỹ năng và sức mạnh của cộng đồng 
đó nhằm giải quyết các vấn đề xã hội như vô gia cư 
hay nhà ở thu nhập thấp. 
Chúng tôi biết rằng chúng ta không thể giải quyết 
triệt để vấn đề đã kéo dài hàng thập kỷ chỉ trong hai 
hay ba ngày nhưng chúng ta có thể dần dần loại bỏ 
vấn đề từ gốc, xử lý các vấn đề này từng chút một. 

Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy.
~William James

Trừ khi có ai đó như bạn quan tâm đến sứ mệnh vĩ đại, nếu 
không sẽ chẳng có gì trở nên tốt đẹp cả. Sẽ chẳng bao giờ.
~Tiến sĩ Seuss

Chào mừng bạn!
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#WINsiders4Good 
Create-A-Thon (CAT)  
là gì?

Mục đích của CAT 
là gì?

Bạn muốn tổ chức 
CAT cho riêng mình 
phải không? 

Giữ kết nối 

#WINsiders4Good Create-A-Thon là chuỗi các sự kiện kéo dài hai đến ba ngày lấy 
theo mô hình sự kiện hack-a-thon truyền thống cùng với một số điểm phá cách. 
Các sự kiện này kết hợp những ý tưởng của Người dùng nội bộ Windows là 
chuyên viên giỏi với những nhân tài sáng tạo tại địa phương và các tổ chức xã 
hội dân sự/phi lợi nhuận để giải quyết các vấn đề xã hội mà họ quan tâm. 
Nội dung có thể thay đổi theo sự kiện (ví dụ: vô gia cư, khủng hoảng về người tị nạn, 
cam kết chính trị, v.v.) và sản phẩm sau cùng có thể ở hình thức website, ứng dụng, 
thiết kế chương trình, thậm chí có thể là chính sách. Không có giới hạn nào cả.

CAT giúp Chương trình Người dùng nội bộ Windows và Người dùng nội bộ 
Windows đạt được những mục tiêu bổ sung. Chương trình Người dùng nội 
bộ Windows có thể vận hành CAT để gắn kết và kích thích Người dùng nội bộ 
Windows làm nhiều hơn với Windows 10 và với cộng đồng Người dùng nội bộ 
Windows 
Người dùng nội bộ Windows kết nối với nhau cũng như với nhân tài tại địa 
phương để sử dụng kỹ năng và tài năng của họ theo cách mới. Nói cách khác, 
việc này giúp thu thập kỹ năng mới và nhân tài cho Chương trình Người dùng 
nội bộ Windows, làm cho thông tin phản hồi dành cho Windows thiết thực hơn 
và giúp cộng đồng Windows phong phú và đa dạng hơn. 

Chúng tôi rất hào hứng làm việc với Người dùng nội bộ Windows trên khắp thế 
giới để tạo ra CAT. 
Hãy cho chúng tôi biết bạn đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện bằng cách 
gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ wipevent@microsoft.com. 

KÊU GỌI NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ THAM GIA
Một nhóm Slack đã được thiết lập gồm có những người tham gia CAT trên khắp 
thế giới. Vui lòng hoàn tất mẫu này để chúng tôi có thể thêm bạn vào nhóm 
Slack. 
Bạn cũng cần yêu cầu người tham dự cùng bạn hoàn tất mẫu vào Ngày 1 của sự 
kiện để chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả những gì bạn đang làm ngay cả khi chúng 
ta không làm việc cùng nhau. 

HOẠT ĐỘNG THEO SAU SỰ KIỆN
Sử dụng xuyên suốt hashtag #WINsiders4Good khi quảng cáo CAT và các sự kiện. 
Bằng cách này, chúng ta có thể tweet lại và tham gia từ xa một cách đầy thú vị. 
Chúng tôi muốn nghe phản hồi từ bạn khi sự kiện kết thúc.
Chúng tôi muốn tất cả nội dung và sở hữu trí tuệ được tạo ra trong sự kiện CAT 
thuộc về thế giới này. Chúng tôi khuyến khích bạn đăng mã của mình lên GitHub 
và cho phép người khác mượn và cải thiện. Tất cả chúng ta có thể thay đổi và 
chúng ta hy vọng thấy được điều đó trên thế giới này.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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NỘI DUNG
• Chọn vấn đề của bạn một cách thông minh để việc quy tụ mọi người sẽ 

tập trung vào việc tạo ra giải pháp và có ít tranh cãi. Vấn đề lý tưởng là vấn 
đề đoàn kết cộng đồng của bạn và có các khía cạnh có thể xử lý được trong 
khoảng thời gian ngắn.

• Có các chuyên gia về vấn đề tham gia làm phong phú thêm kinh nghiệm, 
do đó hãy liên hệ với các đại diện từ các tổ chức dân sự/phi chính phủ, những 
người này có thể đưa ra quan điểm về vấn đề cùng với các giải pháp có thể 
thực hiện. Khi họ có thể tham gia toàn bộ sự kiện và có thể cung cấp ý kiến 
đóng góp thì đây là viễn cảnh rất lý tưởng. Bấm vào đây để chọn từ danh sách 
các tổ chức từ thiện được đề xuất. 

• Nội dung bổ sung về cách tạo ra giải pháp, cách tạo lời giới thiệu thu hút 
và thêm các hướng dẫn kỹ thuật trên Microsoft Azure, Data Science, cùng với 
những ứng dụng khác có thể thêm vào thành phần học tập của CAT. Chúng 
tôi ghi lại một số phần của nội dung này cho bạn nhưng chúng tôi cũng 
khuyến khích bạn liên kết với các chuyên gia tại nơi bạn sinh sống. 

VÀI TRÒ
• Xác định “người dẫn chương trình” là người sẽ bắt đầu và kết thúc sự kiện, gắn 

kết các thành viên trong nhóm và thông báo các sự kiện chính xuyên suốt CAT.
• Kêu gọi bạn bè hoặc đồng nghiệp tham gia. Họ sẽ giúp bạn công việc hậu 

cần, chẳng hạn như: Bạn hết nước uống? Bạn cần nĩa? Làm bảng chỉ dẫn? Bạn 
cần đảm bảo các vấn đề nhỏ như vậy không chiếm hết thời gian của bạn hoặc 
làm bạn đi sai lịch trình. Chúng tôi đề xuất 2-3 “đội trưởng CAT” bổ sung để 
đảm bảo mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. 

NGƯỜI THAM GIA
• Tại sự kiện CAT, chúng tôi đề xuất mỗi đội có nhiều nhân tố với tư duy khác 

nhau với các kỹ năng khác nhau để tạo nên một giải pháp năng động. Chúng 
tôi cần nhiều hơn chứ không chỉ là lập trình viên và nhà phát triển, chúng tôi 
muốn bạn kêu gọi nhân tài có óc sáng tạo từ lĩnh vực thiết kế và nghệ thuật.

• Một đội lý tưởng bao gồm các thành viên có óc sáng tạo cũng như chuyên 
viên công nghệ giỏi. Hơn nữa, đội cũng cần người quản lý giải pháp để theo 
kịp tiến độ. Mang đến một “trợ thủ” – ai đó có thể làm bạn suy nghĩ và bạn sẽ 
không thể dừng lại!

LỊCH TRÌNH
• Sự kiện 3 ngày là số ngày đề xuất tối đa. Ngoài ra, sự kiện nên diễn ra vào 

cuối tuần, bắt đầu vào tối thứ 6 và kết thúc vào trưa Chủ nhật. Khi địa điểm và 
ngân sách không cho phép, sự kiện 2 ngày vẫn ổn, bắt đầu từ tối thứ 6 và kết 
thúc tối thứ bảy. Hãy luôn nhớ rằng thời gian bổ sung giúp mẫu thử nghiệm 
hoàn chỉnh hơn 

• Không khuyến khích những người làm việc cả đêm. Việc này sẽ làm người 
tham gia mệt mỏi và bạn sẽ thấy kết quả giảm sút. Thỏa thuận địa điểm làm 
việc qua đêm cũng có thể gặp có khăn. 

ĐỊA ĐIỂM
• Bạn sẽ ở địa điểm này trong thời gian dài nên địa điểm sáng sủa và trong 

lành có cửa sổ sẽ thích hợp để giúp cho luồng tư duy sáng tạo luôn tuôn trào! 
• Đảm bảo rằng địa điểm dễ tìm, quan trọng nhất là ở trung tâm để giúp mọi 

người dễ dàng ra vào tòa nhà. Bao gồm biển báo chỉ đường và đảm bảo có 
người tại sảnh ra vào (tiếp tân, v.v.) biết được địa điểm và sự kiện của bạn vì 
họ sẽ là người được hỏi để chỉ đường.

Phương pháp tốt nhất 
để có được một sự 
kiện CAT thành công
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• Ổ cắm điện và dây nối – quyết định bạn cần bao nhiêu, sau đó hãy mang theo 
gấp đôi số đó! Sẽ có máy tính xách tay, điện thoại cần điện trong suốt sự kiện.

• Cần phải truy cập được Internet, do đó hãy kiểm tra Wi-Fi tại địa điểm của 
bạn. Có cần phải trả phí sử dụng không? Trong khi bạn có mặt tại địa điểm sự 
kiện được chỉ định, tín hiệu có bị mất không? Kết nối có đủ nhanh/mạnh để 
xử lý số lượng thiết bị bạn sẽ kết nối đến không?

THỰC PHẨM VÀ MÓN ĂN/UỐNG NHẸ
• Chuẩn bị sẵn món ăn nhanh và đồ uống khi người tham tham gia đến. 

Điều này giúp mọi người luôn bận rộn và có thêm năng lượng khi người khác 
đến. Đảm bảo có bữa ăn đầy đủ vì mọi người làm việc vất vả, có thức ăn nhẹ 
và đồ uống cả ngày. Làm việc cả ngày làm cho Người dùng nội bộ cảm thấy 
đói! Đảm bảo có lựa chọn thức ăn chay, kosher và halal.

CHỦ ĐỀ
Chọn một chủ đề đoàn kết cộng đồng, chủ đề cho phép đối thoại mang tính xây 
dựng và tạo nên giải pháp. Create-A-Thon không phải để tranh cãi hoặc tranh 
luận; sự kiện này là để tìm hiểu thêm về vấn đề bạn quan tâm, hỗ trợ các tổ chức 
tại địa phương đang giải quyết vấn đề đó mỗi ngày và thực hiện phần việc của 
bạn để làm cho cộng đồng tốt hơn.
Chúng tôi đã hỏi cộng đồng Người dùng nội bộ Windows các vấn đề họ quan 
tâm, các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng trên toàn cầu và cho bạn một điểm 
bắt đầu cho chủ đề về CAT của bạn. Nếu bạn có các ý tưởng khác muốn đề xuất, 
hãy cho chúng tôi biết!

1. Vô gia cư:
a. Vô gia cư triền miên
b. Những người được thả sau khi mãn hạn tù
c. Bệnh tâm thần

2. Nhà ở thu nhập thấp 
3. Sức khỏe tinh thần/giải quyết dấu hiệu bệnh liên quan đến nó
4. Sử dụng/thu thập các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước 
5. Giáo giục

a. Công nghệ trong giáo dục
b. Dạy lập trình ở giai đoại đầu
c. Cải thiện khả năng tiếp cập với giáo dục ở những khu vực nghèo khó
d. Góp quỹ giáo dục sau trung học
e. Dạy người lớn tuổi cách sử dụng công nghệ 

6. Mang/chạy công nghệ cho những người vừa mới tiếp cận với Internet
a. Người Úc bản địa
b. Bộ lạc Châu Phi

7. Cung cấp lương thực cho người đói
8. Ngăn tự tử
9. Hỗ trợ/trợ cấp cựu chiến binh

a. Ngăn tự tử
b. Quay lại cuộc sống dân sự
c. Kỹ năng công việc

10. Sử dụng HoloLens để xử lý khuyết tật về thể chất bằng cách sử dụng bộ tai 
nghe thực tế hỗn hợp thích ứng

Phương pháp tốt 
nhất để có được một 
sự kiện CAT thành 
công (tiếp tục)



TÌM KIẾM ĐỐI TÁC PHI LỢI NHUẬN CỦA BẠN
Bây giờ bạn đã chọn chủ đề bạn quan tâm, hãy chọn đối tác địa phương tại đây. 
Hoặc nếu bạn có liên kết với tổ chức phi lợi nhuận chưa có trong danh sách, hãy 
cho chúng tôi biết theo địa chỉ wipevent@microsoft.com để đảm bảo chúng tôi 
có thể bổ sung tổ chức bạn ưu tiên. 

HẬU CẦN: ĐỊA ĐIỂM
Cùng với một địa điểm sáng sủa và trong lành như đã nêu ở trên, bạn cũng cần 
quan tâm đến những vấn đề sau:
• Truy cập Internet là cực kỳ quan trọng! Đảm bảo có sẵn Wi-Fi và tín hiệu 

mạnh ở mọi nơi tại địa điểm của bạn. Việc này sẽ cho phép người tham gia dễ 
dàng nhóm họp và làm việc ở bất kỳ đâu họ cảm thấy thoải mái. Cần có ổ cắm 
và ổ nối điện ở khắp phòng. Mọi người cần sạc máy tính xách tay, điện thoại, 
v.v. nên có ít nhất một ổ nối điện cho mỗi tốp/đội. Hơn nữa, các đội trưởng 
cần có ổ cắm điện để dùng cho máy tính, thiết bị chiếu, v.v. 

• Phòng của bạn nên bố trí theo nhiều khu vực, mỗi khu vực ngồi được 4-6 
người. Nhân viên tại địa điểm bạn thuê có thể dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp 
nhưng đội của bạn cũng có thể cần sắp xếp lại đồ đạc để phù hợp với nhu cầu.

• Người tham gia thường say mê công việc và sẽ quên bữa ăn. Đảm bảo có đủ 
không gian để phục vụ thức ăn và đồ uống trong phòng họp CAT.

• Địa điểm của bạn nên nằm ở trung tâm dựa trên nơi ở của những người 
tham gia. Rất có ích khi chọn địa điểm gần trạm xe buýt/xe lửa/tàu điện ngầm. 
Hoặc trong thành phố mà hầu hết mọi người đều lái xe hơi đi đến sự kiện, hãy 
kiểm tra xem có bãi đỗ xe công cộng gần bên không.

• Đặt biển báo chỉ đường tại mọi lối vào để người tham gia có thể tìm dễ dàng. 
• Flip chart, bảng trắng, ghi chú Post-It, bút Sharpie, v.v. là những dụng cụ 

rất hữu ích cần có sẵn để ghi lại ý tưởng.
• Nhạc nền có thể giúp luồng tư duy sáng tạo luôn tuôn trào. Hãy nhớ chỉ là 

nhạc nền – đừng bật quá to nếu không sẽ gây xao lãng.

Phương pháp tốt 
nhất để có được một 
sự kiện CAT thành 
công (tiếp tục)
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VÍ DỤ: COLOGNE 3 NGÀY

Ngày 1
15:00/3:00 chiều   Chào mừng và giới 

thiệu

15:30-16:00/  Bố trí khung cảnh:
3:30-4:00 chiều  Gaming for Good

16:00-16:30/  Thuyết trình ngắn:
4:00-4:30 chiều   Giới thiệu về thiết 

kế giải pháp

16:30-18:00/  Sáng tạo ý tưởng/
4:30-6:00 chiều  Lập đội

18:00/6:00  Kết thúc

Ngày 2
9:00-10:00 sáng/  Điểm tâm
9:00-10:00 sáng

9:30-10:00/  Thuyết trình ngắn:
9:30-10:00 sáng  Kể một Câu chuyện 

tuyệt vời (Video)

10:00-12:00/  Thời gian làm việc/
10:00 sáng -  Trao đổi lấy ý  
12:00 trưa tưởng

12:00-13:00/  Ăn trưa
12:00-1:00  trưa

13:00-15:30/  Thời gian làm việc/
1:00-3:30 chiều  Trao đổi lấy ý tưởng

15:30-16:00  Thuyết trình ngắn:
3:30-4:00 chiều  HoloLens

16:00-18:00/  Thời gian làm việc/
4:00-6:00 chiều  Trao đổi lấy ý tưởng

17:00/5:00 chiều  Ăn tối

18:00/6:00 chiều  Kết thúc

Ngày 3
9:00-10:00 sáng/  Điểm tâm
9:00-10:00 sáng

10:00-13:00/  Thời gian làm việc/
10:00 sáng-  Trao đổi lấy ý tưởng 
1:00 trưa

13:00/1:00 trưa Ăn trưa

13:00-14:00  Hoàn thành dự án
1:00-2:00 chiều

14:00-15:00  Thuyết trình
2:00-3:00 chiều

15:00-16:00  Trao đổi
3:00-4:00 chiều

16:00/4:00 chiều  Kết thúc
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VÍ DỤ: SEATTLE 2 NGÀY

Ngày 1
6:00-7:00 tối  Chào mừng và Mở đầu 

Bố trí khung cảnh: Vấn 
đề phức tạp của nạn 
vô gia cư

7:00-7:30 tối   Ăn tối và lập đội

7:30-8:00 tối  Đề xuất ý tưởng, Hoàn 
thành việc lập đội

8:00 tối  Bắt đầu làm việc!

10:00 tối  Kết thúc

Ngày 2

9:00-10:00 sáng  Điểm tâm

10:00 sáng  Thuyết trình ngắn: 
Giới thiệu về sản 
phẩm thử nghiệm

10:30 sáng- Thời gian làm việc/  
 12:00 trưa   Trao đổi lấy ý tưởng

12:30-1:30 trưa  Ăn trưa và Học hỏi: 
Giới thiệu về Data 
Science

1:30-4:00 chiều  Thời gian làm việc/ 
Trao đổi lấy ý tưởng

4:00 chiều  Thuyết trình ngắn: 
Kể một câu chuyện 
tuyệt vời

4:30-6:00 chiều   Tóm tắt giải pháp 
của bạn

6:00 chiều  Thuyết trình

7:00 tối  Ăn tối và giao lưu

10:00 tối   Kết thúc

Phụ lục A: Quy trình 
mẫu cho CAT  
(mô hình 2 ngày và 3 ngày)



MỐC THỜI GIAN HOẠCH ĐỊNH

Trước 6 tuần
• Chọn một chủ đề
• Tìm và mời chuyên gia về vấn đề
• Cộng tác với các chuyên gia để chốt ngày (dễ làm việc này hơn so với việc cố 

gắng tìm các chuyên gia sau khi bạn đã chốt ngày)
• Sau khi đã chọn ngày, hãy chọn địa điểm
• Xem xét các “doanh nghiệp tài trợ” có thể 

 ◦ cung cấp nơi họp miễn phí hoặc tốn rất ít phí 
 ◦ cung cấp thức ăn và nước uống
 ◦ có thể hỗ trợ chẳng hạn như nhà phát triển/lập trình viên, liên hệ với các 
chuyên gia về vấn đề, v.v.

• Cộng tác với đội ngũ WIP để mời Người dùng nội bộ Windows tại địa phương
Trước 4-5 tuần
• Chốt địa điểm
• Xác nhận số chuyên gia tham gia
• Mời người tham gia
• Kêu gọi các tổ chức có thể liên hệ với người tham gia để chia sẻ thư mời đến 

sự kiện
Trước 2-3 tuần
• Theo dõi thư trả lời 
• Mời thêm người tham gia nếu cần
• Xác nhận địa điểm và đặt thức ăn và đồ uống
Trước 1 tuần
• Gửi email nhắc đến tất cả người đã trả lời
• Xác nhận/nhắc số chuyên gia tham gia
• Đặt thức ăn và nước uống
• Cung cấp thẻ tên, Post-It, bút/bút lông, v.v.
• Xác nhận lịch trình với mới mọi người hỗ trợ sự kiện như người cung cấp thực 

phẩm, nơi tổ chức sự kiện, người thuyết trình, v.v. 
Ngày Create-A-Thon
• Hãy tận hưởng niềm vui nhé!
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Phụ lục B:  
Trước sự kiện



MẪU THƯ MỜI

Xin chào!
Tôi là thành viên của Chương trình Người dùng nội bộ Windows, một trong 
những cộng đồng lớn nhất của những người sử dụng công nghệ vì mục đích tốt 
trên thế giới. Tôi nghĩ rằng chúng ta có cùng sở thích.
Do công việc mà bạn làm thuộc vấn đề {Insert Issue}, nên tôi sẽ gửi thư mời bạn 
tham gia sự kiện Create-A-Thon mà chúng tôi sắp tổ chức để xử lý {Insert Issue}.
Dự án của chúng ta có thể là hoạt động kinh doanh, phi lợi nhuận, chương 
trình, tự nguyện, làm mới thương hiệu hoặc bất kỳ điều gì. Chúng tôi sẽ mời các 
chuyên gia từ các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức khác tham dự để trình 
bày chi tiết về vấn đề địa phương (vô gia cư, khủng hoảng nhà ở, v.v.) và hỗ trợ 
hướng dẫn thực hiện các giải pháp thực sự hữu ích cho thành phố. 
Tôi kính mời bạn tham dự cùng chúng tôi trong sự kiện Windows Insider 
Create-A-Thon (CAT) diễn ra sau vài tuần. Chúng ta sẽ có mặt tại {City Name} 
để khắc phục vấn đề về {Topic}.
Thời gian:   Ngày, tháng, năm và giờ (nêu rõ giờ diễn ra của mỗi ngày vì thời 

gian có thể khác nhau)
Địa điểm: Tên, địa chỉ của địa điểm, tên/số phòng (nếu có)
Hình thức: Gắn siêu kết nối dẫn đến Trang đăng ký (như là Eventbrite)
Mục tiêu của các sự kiện Create-A-Thon là:
• Sử dụng công nghệ để thực sự tạo ra lợi ích cho thành phố nơi chúng ta sống 

và yêu mến.
• Thu hút sự tham gia của đa dạng các nhà sáng tạo trong thành phố để các 

quan điểm độc đáo này có thể xử lý các vấn đề khó khăn theo những phương 
thức đặc biệt.

• Tạo cơ hội để cộng đồng địa phương trực tiếp và gián tiếp hợp tác với nhau 
về sau.

Vấn đề địa phương mà chúng ta sẽ xử lý tại {City} là {Topic}.
Sáng kiến #WINsiders4Good này là CỦA Người dùng nội bộ DÀNH CHO Người 
dùng nội bộ. 
Bằng cách giúp Người dùng nội bộ nhận thức về sức mạnh của công nghệ và 
cộng đồng đa dạng của họ, họ sẽ thay đổi thế giới. 
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đến tham dự và chứng kiến sự thay đổi này.
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Phụ lục C:  
Thư mời các tổ chức  
phi lợi nhuận



MÔ HÌNH 2 NGÀY: CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 
Ngày 1 *
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*Vui lòng lưu ý nên điều chỉnh thời gian bắt đầu theo đối tượng người tham dự 
mục tiêu và giờ làm việc hoặc giờ học phổ biến tại địa phương.

Phụ lục D: Chương trình chi tiết dựa trên kinh 
nghiệm có được của đội ngũ WIP

KHUNG THỜI 
GIAN

LỊCH TRÌNH THỜI 
GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÔNG CỤ

Trước 1 giờ 16:00/4:00 chiều Bố trí không gian và 
chuẩn bị

Đảm bảo không gian được bố trí theo phương thức có lợi 
cho việc kết nối và làm việc nhóm.  
Đề xuất: Chuẩn bị sẵn thức uống và thức ăn nhanh khi khách đến.

30 phút 16:30/4:30 chiều Đến giữa giờ Không phải ai cũng có thể đến đúng giờ. Cho phép đến 
giữa giờ. Biện pháp này có thể không cần thiết nếu ai 
cũng tuân thủ nghiêm ngặt tính đúng giờ, như ở Đức :)

15 phút 17:00/5:00 chiều Giới thiệu về chương 
trình và bố trí khung 
cảnh

Dành 15 phút để thảo luận về lý do bạn tập trung người 
tham dự lại với nhau, mục đích của bạn và vấn đề mà 
nhóm sẽ xử lý.

Mẫu 
PowerPoint 

30 phút 17:15/5:15 chiều Giới thiệu người tham dự Dành thời gian để người tham dự giới thiệu bản thân, 
mong muốn tìm hiểu của họ và những điều mà họ có 
thể chia sẻ, kỹ năng của họ cũng như bất cứ thông tin cá 
nhân nào mang tính hài hước mà họ sẵn lòng chia sẻ.

15 phút 17:45/5:45 chiều Đi sâu vào vấn đề I Một đại diện của tổ chức phi lợi nhuận địa phương, là 
chuyên gia, nên tổ chức một buổi thảo luận về mức độ 
phức tạp của vấn đề, biện pháp tiếp cận vấn đề của tổ 
chức, biện pháp nào có hiệu quả và không hiệu quả. 

15 phút 18:00/6:00 chiều Đi sâu vào vấn đề II Đề xuất: Yêu cầu nhiều nhất 2 đại diện cung cấp các loại giải pháp 
lý tưởng khác nhau.

15 phút 18:15/6:15 chiều Hỏi Đáp cùng chuyên gia Cho phép nhóm đặt câu hỏi cho cả hai đại diện sau phần 
trình bày của họ.

30 phút 18:30/6:30 chiều Ăn tối Người tham dự tập hợp cùng nhau và bắt đầu phân tích 
các giải pháp và kết nối với các thành viên tiềm năng 
trong nhóm. 

30 phút 19:00/7:00 tối Tạo nhóm và đề xuất ý 
tưởng về giải pháp

Yêu cầu những người có giải pháp tiềm năng trình bày ý 
tưởng của họ, nêu lên những loại kỹ năng cần có và giúp 
họ tạo nhóm, trong đó có một PM (quản lý dự án), một 
nhà phát triển/lập trình viên, nhân tài sáng tạo để đưa 
thiết kế/UI/UX vào giải pháp, một trợ thủ để phát triển ý 
tưởng và BẮT TAY VÀO CÔNG VIỆC!

1,5-2 giờ 19:30/7:30 tối Thời điểm làm việc Các ý tưởng mới mẻ xuất hiện trong đầu họ, tạo thành 
các nhóm mới. Cho các nhóm thời gian để sắp xếp ý 
tưởng và cách làm việc cùng nhau trong một nhóm.
Đề xuất: Thời gian làm việc quá dài sẽ rút cạn sức lực của mọi 
người. Chúng tôi khuyến khích các bạn kết thúc sự kiện vào lúc 9 
hoặc 10 giờ tối, để mọi người nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào một 
ngày dài xử lý vấn đề.

21:00-22:00/ 
9:00-10:00 tối

Kết thúc

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


MÔ HÌNH 2 NGÀY: CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (TIẾP)

Ngày 2 *

MÔ HÌNH 3 NGÀY: CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Tất cả Ngày 1 có thể giữ nguyên như nhau. Ngày 2, để người tham gia làm việc thay vì truyết trình.
Ngày 3 *
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*Vui lòng lưu ý nên điều chỉnh thời gian bắt đầu theo đối tượng người tham dự 
mục tiêu và giờ làm việc hoặc giờ học phổ biến tại địa phương.

Phụ lục D: Chương trình chi tiết dựa trên kinh 
nghiệm có được của đội ngũ WIP (tiếp)

KHUNG THỜI 
GIAN

LỊCH TRÌNH THỜI 
GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÔNG CỤ

Trước 30 phút 8:30/8:30 sáng Bố trí không gian và 
chuẩn bị

Đảm bảo phòng vẫn y như lúc bạn rời khỏi và ăn 
điểm tâm.

30 phút 9:00/9:00 sáng Điểm tâm Người tham gia kết nối lại với đội của họ và nạp năng 
lượng cho một ngày làm việc có hiệu quả. 

Đề xuất: Có nhiều loại cà phê và món điểm tâm.

30 phút 9:30/9:30 sáng Thuyết trình ngắn Kể một 
câu chuyện tuyệt vời

Video: Người kể chuyện, James Whitaker Video về Cách kể 
một câu chuyện 

tuyệt vời

2 giờ 10:00/10:00 sáng Thời gian làm việc Các đội bắt đầu phát thảo dự án của họ, phân công nhiệm 
vụ, v.v.

1 giờ 12:00/12:00 trưa Ăn trưa Là lúc mọi người nghỉ ngơi, ăn bánh và quay lại nhóm sau 
khi đã lấy lại năng lượng.

4 giờ 13:00/1:00 chiều Thời gian làm việc Các đội tiếp tục làm dự án

1 giờ 17:00/5:00 chiều Vừa ăn tối vừa làm việc Các đội hoàn thành thuyết trình

1 giờ 18:00/6:00 chiều Thuyết trình Các đội trình bày giải pháp của họ

1 giờ 19:00/7:00 tối Trao đổi Các đội có cơ hội giao lưu, thảo luận giải pháp đã trình bày, 
chia sẻ thông tin liên lạc và lên kế hoạch họp nhóm lại để 
tiếp tục làm việc về các dự án này!

1 giờ 21:00/9:00 tối Kết thúc Tóm tắt mọi thứ, cảm ơn mọi người vì đã tham gia, kết thúc

KHUNG THỜI 
GIAN

LỊCH TRÌNH THỜI 
GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÔNG CỤ

Trước 30 phút 8:30/8:30 sáng Bố trí không gian và 
chuẩn bị

Đảm bảo phòng vẫn y như lúc bạn rời khỏi và ăn 
điểm tâm.

30 phút 9:00/9:00 sáng Điểm tâm Người tham gia kết nối lại với đội của họ và nạp năng lượng cho một ngày 
làm việc có hiệu quả.
Đề xuất: Có nhiều loại cà phê và món điểm tâm.

3 giờ 9:30 sáng-12:30 
trưa

Hoàn tất bài thuyết trình 
và sản phẩm thử nghiệm

Tới phút cuối, các đội hoàn tất sản phẩm thử nghiệm và bài 
thuyết trình của họ.

30 phút 12:30-1:00 chiều Ăn trưa

Hơn 1 giờ 1 trưa-Kết thúc Thuyết trình Để cho mỗi đội có cơ hội xem qua giải pháp của mình (10 phút) 
và cho phép đặt câu hỏi và trả lời từ người tham gia. Khung thời 
gian này tùy vào số lượng người tham gia và các đội bạn có. 

Kết luận

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Khi tìm kiếm các tổ chức phi chính phủ và đối tác phi lợi nhuận, hãy bắt đầu với 
danh sách này. Nếu bạn không thấy ở đây, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 
wipevents@microsoft.com. 
Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Phụ lục E: Các tổ 
chức phi lợi nhuận và 
đối tác phi chính phủ

iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières /  
Doctors without Borders

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Nguồn: NGO Advisor: 500 tổ chức phi chính phủ hàng đầu trên thế giới https://www.ngoadvisor.net 
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