Vietnam ICT Caravan 2018
“Cách mạng công nghiệp 4.0
Cơ hội cho Đồng bằng sông Cửu Long”

TP. HCM – Vĩnh Long (ngày 28-29-30/08/2018)

Kính gửi: Các Đơn vị, Doanh nghiệp và các chuyên gia CNTT-TT
Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt
Nam nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh/thành trong cả nước, thúc đẩy
ứng dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đã trở thành sự kiện
thường niên chào mừng ngày truyền thống của ngành Công nghệ thông tin và Truyền
thông. Được sự thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam và
chấp thuận của UBND tỉnh Vĩnh Long, Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và
Truyền thông Việt Nam lần thứ XXII – năm 2018 sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long vào
ngày 28 – 29/08/2018 (theo thông báo số 2), với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ
hội cho Đồng bằng sông Cửu Long”.
Với vai trò và trách nhiệm của mình - Hội Tin học TP.HCM (HCA) sẽ đồng hành và hỗ trợ
Ban Tổ chức chương trình Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXII –
năm 2018, tổ chức đoàn Caravan 2018 từ TP.HCM đến Vĩnh Long tham dự Hội thảo kết
hợp du lịch trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến 30/08/2018. HCA trân trọng kính mời
các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham dự hội thảo Hợp tác Phát triển đăng ký tham gia
đoàn ICT Caravan 2018.
Mục đích – Ý nghĩa:
Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia
chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển CNTT-TT giữa các Bộ, ngành Trung
ương và các tỉnh, thành trong cả nước theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 góp
phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt
hơn, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.
Là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh
vực CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, nhu cầu, giới thiệu về
hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu, tư vấn những giải
pháp, sản phẩm, kỹ thuật công nghệ mới.
Thông qua Hội thảo với sự tham dự của các cơ quan thông tin và truyền thông từ trung
ương đến các địa phương trong cả nước sẽ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của
tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt là quảng bá tạo sự thu hút mạnh mẽ cho phát triển du lịch, thu
hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an
ninh trên địa bàn tỉnh.
Thành phần tham gia đoàn Caravan: Đại diện các cơ quan nhà nước, các đơn vị,
doanh nghiệp, chuyên gia, phóng viên báo đài, CBNV các doanh nghiệp… tham dự
hội thảo.
Yêu cầu chung:
- Phương tiện tham gia đoàn: phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, có đủ trang thiết bị
và giấy tờ cần thiết;
- Người điều khiển phương tiện: có đủ sức khoẻ, trình độ và giấy tờ cần thiết.

Yêu cầu về đóng góp tài chính:
 Phí đăng ký tham gia đoàn Caravan (trọn gói): 2.450.000đ/người (Chưa
bao gồm 10%VAT) áp dụng cho thành viên không đi xe riêng và đăng ký đi
chung với đoàn HCA.
 Đi xe riêng và đăng ký ráp đoàn ăn-ở-tham quan là 1.850.000đ/người
(chưa gồm thuế VAT 10%)
Kinh phí đóng góp áp dụng cho các thành viên tham gia đoàn từ TP.HCM bao gồm:
-

02 đêm khách sạn tiêu chuẩn 3 sao tại TP. Vĩnh Long
Ăn uống suốt tuyến theo đoàn, vé tham quan - chi phí tổ chức thăm các di
tích và điểm thăm quan (theo lịch trình đính kèm).
Xe Univer 33 - 45 chỗ đời mới
Nước uống, khăn lạnh
HDV theo hỗ trợ đoàn
Vé tham quan khu Du lịch Sinh Thái tại Vĩnh Long

 QUÝ ANH CHỊ - ĐƠN VỊ QUAN TÂM THAM GIA ĐOÀN VUI LÒNG
ĐĂNG KÝ & HOÀN TẤT PHÍ ĐÓNG PHÍ TRƯỚC NGÀY 17/8/2018 ĐỂ
BTC SẮP XẾP ĐẶT DỊCH VỤ CHO CHU ĐÁO. (Khách sạn ở Vĩnh Long số
lượng có hạn và trong thời gian này đang cao điểm của mùa du lịch nên cần
được book sớm để giữ chỗ vì số lượng người về rất đông)
Kinh phí đóng góp áp dụng cho các xe tham gia đoàn không bao gồm:
-

Chi phí xăng xe, phí cầu đường, gửi xe, chi phí cá nhân (ăn uống tự chọn,…)

Thông tin chuyển khoản kinh phí tham gia đoàn Caravan:
Hội Tin học TP.HCM
Số tài khoản: 114 00000 5259
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi
nhánh 1, TP.HCM
Lưu ý
 Các xe từ các tỉnh tham gia đoàn, vui lòng tập kết về TPHCM trước hay vào
sáng ngày 28/08/2018
 Các xe của TPHCM tập trung tại điểm tập kết (nếu đi theo đoàn)
 Trên đường đi qua các Tỉnh, các xe của các Tỉnh thành sẽ ráp vào đoàn ở các
điểm quy định (trước UBND tỉnh hay cửa ngõ TP), cần đăng ký trước số xe, số
lượng xe, số người đi để BTC hỗ trợ hậu cần.
 Tại TP.HCM và các Tỉnh thành đoàn đi qua, dự kiến đoàn xe Caravan sẽ đi qua
một số trục đường chính của TP để quảng bá, truyền thông cho sự kiện.
 Các xe nếu tách đoàn phải báo cho BTC biết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đăng ký tham gia
Ban Tổ chức Caravan phía Nam: Hội Tin học TP.HCM, 224 Điện Biên Phủ,
P.7, Q.3, TP.HCM Tel (028) 3932 0999; Email: hca@hca.org.vn ;
Nguyễn Thị Hồng Nhung- Mobile: 0166 552 6652; Email: nhungnth@hca.org.vn

Thông tin chi tiết trên các Website: www.vaip.org.vn ; www.hca.org.vn;

