
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN (BÌNH ĐỊNH) 

Thứ 7 và Chủ Nhật Ngày 03/11/2018 – 04/11/2018 

Thời gian Nội dung Địa điểm 

Ngày 03/11/2018 (Thứ bảy)  

09g00 – 11g30 Gặp gỡ và giao lưu với hơn 200 sinh viên trường ĐH 

Quy Nhơn 

Trường Đại học Quy Nhơn 

170 An Dương Vương, TP. Quy 

Nhơn 

11g30 – 13g00 Cơm trưa thân mật với đại diện UBND, Sở TTTT 

Bình Định 

 

14g00 – 16g00 Hội thảo về đầu tư CNTT tại Bình Định 

+ Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Định và các ưu 

đãi khi đầu tư CNTT tại đây 

+ Kế hoạch Đào tạo nhân lực công nghệ cao của 

Trường ĐH Quy Nhơn 

+ Kế hoạch, kinh nghiệm của các doanh nghiệp công 

nghệ cao đã đầu tư vào Bình Định (TMA, FPT) 

+ Trao đổi, thảo luận 

Trung tâm Quốc tế Khoa học và 

Giáo dục liên ngành 

QL1D, Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn 

16g00 – 16g30 Tham quan Quy Nhơn Innovation Valley (QNIVY) QL1D, Ghềnh Ráng, TP. Quy 

Nhơn 

17g00 – 19g00 Tiệc tối giao lưu  TMA tài trợ 

19g00 – 20g00 Về check-in khách sạn, nghỉ ngơi  

20g00 ~ Tự do khám phá Quy Nhơn về đêm TP. Quy Nhơn 

Ngày 04/11/2018 (Chủ nhật)  

07g00 – 08g00 Dùng bữa sáng tại khách sạn  

08g00 – 11g00 Op1: Khám phá Đảo Kỳ Co “Maldives” Việt Nam – 

Tour lặn ngắm san hô 

Op2: Tham quan Bảo tàng Quang Trung (Giếng nước 

xưa, cây me cổ thụ hơn 300 tuổi và xem biểu diễn 

trống trận - Võ Tây Sơn) 

Op3: Tham quan Khu tâm linh tượng phật lớn nhất 

Đông Nam Á 

TP. Quy Nhơn 

11g00 – 15g00 Gặp gỡ, giao lưu với các doanh nghiệp tại Bình Định 

Open Discussion về các chủ đề: 

#1: Kế hoạch VNITO Conference 2019 

TBC 



#2: Bức tranh CNTT Việt Nam khi các đại gia đầu tư 

vào công nghệ 

#3: Xây dựng hình ảnh cho ngành CNTT Việt Nam 

15g00~ Di chuyển đến sân bay Phù Cát (Quy Nhơn), trở về 

TP.HCM 

 

(*) Chương trình vàchi tiết có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế 

Lưu ý: 

 Doanh nghiệp tham gia vui lòng đăng ký tại https://goo.gl/forms/y0MHYGLcUD6l3NSj1 

trước ngày 20/10/2018 và thanh toán chi phí tham dự trước ngày 27/10/2018 thông qua 

hình thức chuyển khoản 

Số TK: 110640258 – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh 

TP.HCM 

Tên chủ TK: Phạm Thị Tâm 

Nội dung chuyển khoản: BinhDinhTrip_<Họ & Tên>_<Đơn vị>_<Số điện thoại> 

 Phí tham dự tạm tính: 1.000.000VNĐ/ người (chưa bao gồm VAT), bao gồm các khoản 

dịch vụ: 

- Tiệc trưa gặp gỡ giao lưu với doanh nghiệp Bình Định và open discussion (bao gồm 

chi phí mời khách) 

- Chi phí phát sinh khác nếu có  

Không bao gồm: 

- Chi phí vé máy bay và khách sạn (mọi người tự book) 

- Cơm trưa thân mật với đại diện UBND, Sở TTTT Bình Định (tỉnh tài trợ)  

- Tiệc tối giao lưu (TMA tài trợ)  

 

 Doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ nào vui lòng báo lại cho BTC trước ngày 27/10/2018. 

Do BTC phải thanh toán đặt chỗ trước cho các đơn vị, việc thông báo sau ngày này sẽ 

không được hoàn trả chi phí. Sau khi kết thúc chương trình, BTC sẽ tính toán chi phí và 

báo cho từng đơn vị tham gia để hoàn trả hoặc bổ sung chi phí phát sinh (nếu có). Doanh 

nghiệp nào muốn xuất hóa đơn VAT, vui lòng liên hệ Ms. Tâm Phạm 0888877584/ 

tampt@qtsc.com.vn để được hỗ trợ 

Ghi chú: 

 Doanh nghiệp tham gia chủ động trong việc book vé máy bay và phòng khách sạn. 

 BTC đề nghị nên book chung một khách sạn để thuận tiện cho việc di chuyển (Gợi ý: 

Khách sạn Hoàng Yến 1 – số 5 An Dương Vương, Quy Nhơn). 

 Do quãng đường di chuyển giữa các địa điểm tương đối gần, các doanh nghiệp tham gia 

chủ động phương tiện di chuyển để tiết kiệm chi phí.  

 Các thành viên tham gia vui lòng mang theo CMND và namecard để check-in khách sạn 

và giao lưu. 

 BTC sẽ tạo group viber để các thành viên tiện trao đổi thông tin.  

https://goo.gl/forms/y0MHYGLcUD6l3NSj1
mailto:tampt@qtsc.com.vn

