THÔNG BÁO SỐ 1: GIAO LƯU - LIÊN KẾT - PHÁT TRIỂN CNTT-TT LẦN 6 (PHÚ YÊN 2015)
Sự kiện “Giao lưu - Liên kết - Phát triển CNTT-TT” là hoạt động thường niên của ngành do Hội Tin Học TPHCM
(HCA) phối hợp cùng Sở Thông tin - Truyề n thô ng, Hội Tin Học các tỉnh tổ chức luân phiên tại các khu vực phía Nam từ năm
2010 đến nay. Qua 5 năm tổ chức, sự kiê ̣n đã diễn ra tại các tỉnh Cần Thơ , Sóc Trăng, Lâm Đồng (2 lần), Khánh Hòa và thu hút sự
quan tâm tham dự của các lãnh đạo ngành CNTT -TT, lãnh đạo các tỉ nh thành, các Sở ngành ứng dụng CNTT -TT cùng các doanh
nghiệp.
Năm 2015, Phú Yên đang từng bước đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT tại địa phương. Được giới CNTT-TT
ủng hộ và đề cử, tỉnh Phú Yên sẽ là địa phương đại diện các tỉnh miền Nam Trung Bộ đăng cai và đồng tổ chức sự kiện Giao lưu Liên kết - Phát triển CNTT-TT lần 6 với chủ đề “CNTT Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Tế Vùng”, diễn ra từ ngày 18-20/06/2015
tại Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên, số 541 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa. Chương trình hội thảo sẽ có các báo cáo, tham luâ ̣n
và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT ở các lĩnh vực : Hành chính công; Nông nghiệp; Thủy sản và du lịch; Giáo dục; Công
nghệ; Nhân lực…
Chương trình nhằm tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước , các doanh nghiệp và các cơ
quan ứng du ̣ng CNTT -TT tại địa phương, cũng như hỗ trơ ̣ doanh nghiê ̣p CNTT -TT tìm hiểu thị trường, tiếp cận các nhu cầu - dự
án CNTT-TT của các tỉnh thành, từ đó phát triển các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của điạ phương.
Với nhiều nội dung hữu ích, sự kiê ̣n Giao lưu - Liên kết - Phát triển CNTT-TT lần 6 hứa hẹn góp phần vào việc cung cấ p
bức tranh tổ ng thể về thị trường và xu hướng ngành CNTT-TT trong năm 2015, mang lại hiệu quả thiết thực không những cho
Tỉnh nhà mà còn cả khu vực miền Nam Trung Bộ. Hoạt động còn mở ra cơ hô ̣i cho gầ n 300 khách tham dự đến từ các cơ quan
trung ương, UBND, Sở TTTT, Hội Tin học, doanh nghiê ̣p và các cơ quan báo đài tr ong cả nước tìm hiể u , khám phá nét đẹp của
vùng đất, con người Phú Yên qua truyề n thố ng văn hóa đă ̣c trưng của Tin
̉ h . Đặc biệt, đây cũng là dịp để Phú Yên xây dựng và
quảng bá hình ảnh đến tất cả các tỉnh, thành trong khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời thúc đẩy phát
triển ứng dụng CNTT-TT
Đơn vị bảo trợ: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên - Ủy Ban Nhân Dân TPHCM
Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Phú Yên
Đơn vị tổ chức thực hiện:
- Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hồ Chí Minh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên
- Hội Tin học TP.Hồ Chí Minh (HCA)
- Hội Tin học Phú Yên
- Câu lạc bộ doanh nhân Phú Yên tại TPHCM
Đơn vị hỗ trợ tổ chức: Hội Tin học Khánh Hoà
Các hoạt động song song trong khuôn khổ chương trình: Xúc tiến đầu tư tại Tỉnh và khu vực; Giao lưu với sinh viên trường đại
học; Trưng bày và giới thiệu giải pháp/ sản phẩm; Thi đấu giao hữu Tennis/Golf; Các tour tham quan danh lam, thắng cảnh của
Phú Yên và Nha Trang.
Hội Tin Học TPHCM rất mong nhận được sự quan tâm tham dự và hỗ trợ của Quý Doanh nghiệp, Cơ quan, đối tác trong
và ngoài ngành.
Trân trọng cảm ơn.
TM. Hội Tin Học TP. Hồ Chí Minh
Thay mặt Ban Tổ Chức
Tổng Thư Ký
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