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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Outlook - VIO) là
sự kiện quy mô quốc gia được Hội Tin Học TPHCM (HCA) tổ chức. VIO 2018 với
chủ đề “Đổi Mới Sáng Tạo Trong Kỷ Nguyên Số” dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin
Truyền thông, Ủy ban nhân dân TPHCM, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM, Sở
Khoa học Công nghệ TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 26/7/2018 tại White Palace, số
194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (VIO) là một trong
những sự kiện lớn về CNTT – TT tại Việt Nam do HCA tổ chức thường niên từ năm
1995. VIO chia sẻ bức tranh tổng thể sự phát triển ngành công nghệ thông tin truyền
thông cả nước; mang đến cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài
nước; đề xuất giải pháp, chính sách phát triển CNTT - TT; hỗ trợ hoạt động quảng bá sản
phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp CNTT.
Chuỗi hoạt động nổi bật tại VIO 2018:
 Toàn cảnh bức tranh khởi nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo trong kỉ nguyên số;
 Tọa đàm chia sẻ, góp ý chính sách phát triển ngành CNTT-Viễn thông
 Kết nối B2B: “Xây dựng hệ sinh thái đối tác trong kỉ nguyên số”. Cơ hội giao
thương với 100 doanh nghiệp, 50 quỹ đầu tư ngành CNTT trong và ngoài nước.
 Khu trải nghiệm công nghệ với các giải pháp, sản phẩm về trí tuệ nhân tạo (AI);
thực tế ảo; IoT; di động, người máy (Robot), in 3D, thiết bị bay (drone)… đến từ
các tập đoàn công nghệ, trường viện, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực;
 Khu trưng bày giải pháp công nghệ với hơn 50 doanh nghiệp tham gia;
 Khu trưng bày ý tưởng, sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp khởi nghiệp, vườn ươm;
 Lễ trao giải TOP ICT Việt Nam và tiệc chào mừng chuỗi sự kiện.
VIO 2018 dự kiến có hơn 1.500 khách tham dự:
 Bộ, Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân
 Hiệp hội, Hội; Các Viện; trường
 Lãnh sự quán; Thương vụ; Tổ chức Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
 Doanh nghiệp ứng dụng, Doanh nghiệp CNTT
 Doanh nghiệp khởi nghiệp. Hệ sinh thái khởi nghiệp, vườn ươm, trung tâm hỗ trợ,
Quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần
 Các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương

Kết nối, giao thương
 Giữa các lãnh đạo, chuyên gia uy tín, tập đoàn CNTT hàng đầu trong và ngoài
nước; tổ chức, doanh nghiệp CNTT; doanh nghiệp ứng dụng, doanh nghiệp khởi
nghiệp; quỹ đầu tư…
 Khu demo giải pháp, trải nghiệm công nghệ với gần 50 gian trưng bày
 Hơn 2.500 lượt khách tham dự hội thảo, tham quan triển lãm, trải nghiệm công nghệ
 Không gian mở, nhiều chương trình tương tác, kết nối trực tiếp
Chất lượng thông tin chuyên sâu và giá trị
VIO 2018 với sự tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến chuyên môn của các chuyên gia, diễn
giả từ các tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới và Việt Nam; các công ty đã triển khai ứng
dụng CNTT hiệu quả.
Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23 năm 2018:
 Toàn cảnh bức tranh khởi nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo trong kỉ nguyên số
 Dự báo xu hướng công nghệ, cơ hội kinh doanh và thị trường CNTT
 Tọa đàm chia sẻ, góp ý chính sách phát triển ngành CNTT - Viễn thông
 Kết nối B2B với chủ đề “Xây dựng hệ sinh thái đối tác trong kỉ nguyên số”
Hội đồng nội dung VIO 2018
 Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA
 Ông Chu Tiến Dũng, Nguyên Chủ tịch HCA
 Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HCA
 Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HCA
 Bà Văn Thị Bích Ty, Trưởng ban truyền thông HCA
Chương trình tổng thể
 Ngày 25/07/2018: Lễ trao giải TOP ICT VIỆT NAM năm 2018.
 Ngày 26/07/2018: Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam - VIO lần thứ 23

Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam - VIO lần thứ 23
PHIÊN BUỔI SÁNG
Thời gian
TL
Nội dung
Tiếp đón Đại biểu
8:00 - 8:30
30
8:30 - 8:40
10
Phát biểu khai mạc
8:40 - 8:50
10
Phát biểu chào mừng
8:50 - 9:20
30
Báo cáo tổng quan của Hội Tin học TPHCM
Diễn giả: HCA và nhóm chuyên gia
9:20 - 09:45
25
Báo cáo 1:
Diễn giả:
9:45 – 10:05
20
Báo cáo 2:
Diễn giả:
Nghỉ giải lao, tea break – tham quan khu trải nghiệm, các gian hàng
10:05 - 10:35
30
Demo, giới thiệu giải pháp – công nghệ mới
10:35 - 10:50
15
Báo cáo 3:
Diễn giả:
10:50 – 11:15
15
Báo cáo 4:
Diễn giả:
11:15 - 11:30
15
Báo cáo 5:
Diễn giả:
11:30 - 11:45
15
Báo cáo 6:
Diễn giả:
11:45 - 12:50
10
Tổng kết phiên buổi sáng
Chụp hình lưu niệm
12:00 - 13:30
Nghỉ trưa/ Tham quan các gian hàng Demo, giới thiệu giải pháp
PHIÊN BUỔI CHIỀU
HỘI TRƯỜNG 1: GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP
13:30 - 13:45
30
Đón tiếp khách tham dự
13:45 - 14:00
15
Giới thiệu chương trình
14:00 - 14:20
20
Báo cáo 1:
Diễn giả:
14:20 - 14:40
20
Báo cáo 2:
Diễn giả:
14:40 – 15:00
20
Báo cáo 3:
Diễn giả:
15:00 - 15:20
20
Báo cáo 4:
Diễn giả:
15:20 - 15:40
20
Báo cáo 5:
Diễn giả:

15:40 – 16:30
16:45

50
10

Giao lưu hỏi đáp – thảo luận
Tổng kết. Chụp hình lưu niệm - Kết thúc chương trình

HỘI TRƯỜNG 2: KẾT NỐI B2B
13:30 - 14:00
30
Đón tiếp khách tham dự
14:00 - 16:30
150 Chương trình B2B “Xây Dựng Hệ Sinh Thái Đối Tác Trong Kỉ
Nguyên Số”
16:30 - 16:45
15
Tổng kết. Chụp hình lưu niệm - Kết thúc chương trình
HỘI TRƯỜNG 3: TỌA ĐÀM CHÍNH SÁCH
13:30 - 13:45
30
Đón tiếp khách tham dự
13:45 - 14:00
15
Giới thiệu chương trình
14:00 - 16:00
120 Tọa đàm “Góp ý xây dựng chính sách phát triển CNTT-Viễn thông”
16:00 – 16:10
10
Tổng kết buổi tọa đàm
16:15
Chụp hình lưu niệm - Kết thúc chương trình
HỘI TRƯỜNG 4: GIAO LƯU CHIA SẺ KHỞI NGHIỆP
13:30 - 14:00
30
Đón tiếp khách tham dự
14:00 - 16:30
150 Tọa đàm về các nội dung liên quan đến Khởi nghiệp
Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
16:30 - 16:45
15
Tổng kết. Chụp hình lưu niệm - Kết thúc chương trình

Hội Tin Học TP.HCM rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia đồng hành của Quý
doanh nghiệp tại Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin Việt Nam Vietnam ICT
Outlook – VIO 2018. Tài trợ cơ hội để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản
phẩm, dịch vụ của mình đến với các đối tác trong, ngoài ngành CNTT-TT một cách trực
tiếp và hiệu quả, đồng thời góp phần xây dựng hoạt động ngành ngày càng phát triển.
Thông tin thêm về VIO, xin vui lòng liên hệ:
Hội Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (HCA)
Lầu 9, P.902, 224 Điện Biên Phủ, Quận 3
Điện thoại: (84-8) 39 320 999 – Fax: : (84-8) 39 320 199
Ban thư kí:
Cô Hoàng Yến: 0937654686 - yenth@hca.org.vn – tranhoangyen.media@gmail.com
Cô Phụng Châu: 0931064882 - chaucp@hca.org.vn – chungphungchau@gmail.com
HỘI TIN HỌC TPHCM

