
CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 

Từ ngày 25-26/07/2019 

Thành phố Huế, Việt Nam 

 

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH GHI CHÚ 

Thứ năm, Ngày 25/07/2019 

6:15 – 7:40 Đáp chuyến bay đến thành phố Huế Chuyến bay Vietnam 

Airlines VN-1370 

09:00 – 12:00 Giao lưu với sinh viên Đại học Huế (*) 

09:00 – 09:30 Tập trung, ổn định vị trí 

09:30 – 10:00 Chia sẻ các hoạt động khởi nghiệp dành 

cho sinh viên (Đại diện ITP) 

10:00 – 11:00 Chia sẻ của đại diện Doanh nghiệp (3 – 5 

DN CNTT) 

11:00 – 11:30 Phần thảo luận, giao lưu giữa sinh viên và 

đại diện doanh nghiệp 

11:30 Kết thúc 

(*) Chương trình dự kiến sẽ tổ chức nếu có từ 5 đơn vị 

tham gia 

Đại học Huế là một trong 

năm hệ thống đại học quốc 

gia, có trụ sở tại Huế, được 

đánh giá là một trong 10 

trường/nhóm trường đại học 

tốt nhất tại Việt Nam, được 

xếp vào nhóm trường đại 

học trọng điểm quốc gia, là 

một trụ cột trong hệ thống 

giáo dục bậc cao của Việt 

Nam 

 

13:00 – 17:00 Tham gia Hội nghị Khai trương Trung tâm giám sát, điều 

hành đô thị thông minh và Xúc tiến Đầu tư Công nghệ 

thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế 

Khách sạn Vinpearl, Huế 

18:30 – 21:00  Tham gia tiệc Gala Dinner  Khách sạn Vinpearl Hue 

21:00 Trở về khách sạn nghỉ ngơi Khách sạn tiêu chuẩn 3* do 

UBND TP. Huế đài thọ 1 

đêm cho đoàn DN (2 

khách/phòng) 

Thứ sáu, Ngày 26/07/2019 

07:00 - 17:00 Tham gia Hội thảo Phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia 

và Hệ thống điện tử một cửa góp phần nâng cao khả năng 

phục vụ người dân và doanh nghiệp (Conference & Expo 

Vietnam E-Gorvernment organized by IDG) 

Chương trình đính kèm 

http://idg.com.vn/egov/ 

17:00 – 17:30   Di chuyển ra sân bay  

18:30 Lên máy bay trở vê TP.HCM hoặc tiếp tục tham quan TP. 

Huế, Hội An, Đà Nẵng trong hai ngày cuối tuần (DN tự 

túc) 

Chuyến bay Vietnam 

Airlines VN-1378 

 

http://idg.com.vn/egov/



