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Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị đại diện các cơ quan, ban ngành, hiệp hội,
trường, viện, và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp thân mến
Trước hết, xin được thay mặt Ban tổ chức chuỗi sự kiện gồm CNTT-TT gồm:
Hội thảo Khoa học “Giải pháp tổng thể cho Đô thị thông minh”, Lễ trao giải
Top CNTT-TT Việt Nam và Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – VIO
2017, nhiệt liệt chào mừng quý vị đã tới tham dự Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT
Việt Nam – VIO 2017 với chủ đề “Doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần
thứ 4: Cơ hội – Thách thức” hôm nay.
Chuỗi sự kiện CNTT-TT quy mô quốc gia trong hai ngày 19-20/9 được bảo trợ
bởi Bộ Thông tin Truyền thông và Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Các cơ quan quản
lý hỗ trợ tổ chức là Sở KHoa học và Công nghệ TPHCM, Sở Thông tin và Truyền
thông. Đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp tổng thể cho Đô thị thông
minh” là Viện Khoa học và Công nghệ tính toán ICST. Đơn vị tổ chức giải Top
CNTT-TT Việt Nam và VIO 2017 là Hội Tin học TPHCM.
Chuỗi sự kiện cũng có sự phối hợp gắn kết khối doanh nghiệp ứng dụng đa
ngành nghề với khối doanh nghiệp CNTT của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM
(HUBA); Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM (YBA); Tổ chức kết nối thương mại BNI;
IT Leader Club; CIO Club; Connecting Plus cùng với các doanh nghiệp đồng hành,
tài trợ,
Kính thưa toàn thể Quý vị
Doanh nghiệp tại Việt Nam còn nhiều băn khoăn trước định hướng ứng dụng
công nghệ thông tin trong công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
đã đánh dấu sự phát triển bùng nổ của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo –
AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật (gọi tắt là IoT), công nghệ

sinh học, công nghệ nano… Điều này tác động đến nền tảng CNTT các ngành
nghề từ giao thông, y tế, giáo dục, an ninh, môi trường, chống ngập, đến nông
nghiệp, nhà ở, v.v.
Việt nam đang đứng trước cơ hội và vận hội với nền tảng là cư dân trẻ là chủ
chốt nguồn lực của xã hội, hướng tiếp cận nhanh, khả năng phát huy và sáng tạo
vận dụng sức mạnh tri thức toàn cầu hội nhập là vô cùng lớn. Tuy nhiên, nguy cơ
đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong nền công nghiệp 4.0 chính là quá
trình tự động hóa sẽ triệt tiêu nhiều vị trí công việc truyền thống ; cách thức tổ
chức, quản lý dùng công nghệ cũng sẽ ảnh hưởng rõ rệt tạo nên khoảng cách trong
tăng trưởng giữa các doanh nghiệp.
Tuy Chính phủ Việt Nam và các ban ngành đã có nhiều chính sách, biện pháp để
đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam nhưng doanh
nghiệp CNTT và doanh nghiệp ứng dụng đa ngành nghề Việt Nam vẫn thiếu nhiều
điểm giao thoa trong việc hiểu và ứng dụng CNTT. Doanh nghiệp ứng dụng hiện
nay nhận biết được tầm quan trọng của CNTT trong hoạt động sản xuất – kinh
doanh nhưng loay hoay chưa tìm được mô hình thích hợp với năng lực của từng
doanh nghiệp hoặc chưa cân đối nguồn lực trong đầu tư cho công nghệ.
Thấy được mối tương quan đó, Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam –
Vietnam ICT Outlook (VIO) năm nay với chủ đề “Doanh nghiệp và cách mạng
công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội – Thách thức” được tổ chức nhằm thu hẹp khoảng
cách, hỗ trợ ứng dụng CNTT trong cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.
VIO 2017 hôm nay có các bài trình bày, chia sẻ kinh nghiệm cùng khu triển lãm
giải pháp CNTT hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp đa ngành nghề tìm kiếm
thông tin và giải pháp phù hợp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, qua đó tiết kiệm
chi phí và nguồn lực.
Hội thảo cũng góp phần thúc đẩy thị trường ứng dụng – dịch vụ CNTT; Tạo môi
trường kết nối doanh nghiệp CNTT- doanh nghiệp ứng dụng, gắn kết cung cầu…
Đặc biệt, trong bối cảnh tiến bộ khoa học, công nghệ cần đồng bộ giữa phát triển
và thực tế ứng dụng, VIO năm nay gắn liền với
ổng ể
Đô ị ông m n ” – Smart City 360o và Lễ trao giải Top ICT Việt
Nam 2017 mang đến thông tin từ tổng quan đến cụ thể, từ chiến lược chung
đến ứng dụng thực tế… qua đó giúp cho doanh nghiệp sẵn sàng năng lực tiếp
cận công nghệ, chuyển đổi tư duy và tìm kiếm hệ thống CNTT phù hợp
Với chất lượng thông tin chuyên sâu và giá trị, hội thảo VIO 2017 mang đến
tổng quan về mức độ quan tâm và sẵn sàng của doanh nghiệp trước làn sóng công
nghiệp 4.0; Chia sẻ và cập nhật bức tranh toàn cảnh về ứng dụng CNTT trong các

doanh nghiệp tại TP.HCM; Những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp trong
đầu tư CNTT cùng những nội dung trao đổi khác.
Kính thưa toàn thể quý vị
Là Hội chuyên ngành CNTT, nhiệm vụ của Hội Tin học TPHCM là tổ chức các
hoạt động chia sẻ về xu hướng CNTT, tham gia đề xuất các chính sách về các vấn
đề CNTT–TT, xúc tiến thương mại, hỗ trợ Hội viên và doanh nghiệp phát triển thị
trường, giao lưu, liên kết, trao đổi thông tin… qua đó phát triển tốt, bền vững –
đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước.
Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam (VIO) hôm nay sẽ mang đến bức tranh
công nghệ và hiện thực triển khai. Thông qua đó, người tham dự cập nhật thông tin
về Sự thay đổi công nghệ và hiện thực triển khai toàn cầu; Mức độ cộng hưởng của
CNTT với doanh nghiệp ứng dụng tại Việt Nam; Sự chuyển đổi của các Doanh
nghiệp ứng dụng CNTT trong xu thế công nghệ mới; Toàn cảnh bức tranh ứng
dụng CNTT trong các doanh nghiệp; Các mô hình ứng dụng CNTT.
Xin chúc Hội thảo VIO 2017 của chúng ta thành công tốt đẹp và chân thành cảm
ơn!

