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Kính gửi:  ..............................................................................................  

 

Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA) lần đầu tiên tổ chức chương trình 

“Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp CNTT-TT 

phía Nam” diễn ra vào lúc 14g30 ngày 15/07/2019 (thứ Hai) tại Phòng hội nghị  

Quang Trung, tòa nhà QTSC 1, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12. 

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước về CNTT-TT với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin-viễn thông, 

công nghệ cao, điện tử, an toàn thông tin và các Hiệp hội, hội chuyên ngành tại các 

tỉnh thành phía Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trình bày, góp ý trực tiếp với 

các lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, qua đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước 

kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, 

phát triển thị trường. 

Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý vị đăng ký tham 

dự và đề xuất những khó khăn, vướng mắc của Quý vị tại link sau: 

https://bitly.vn/6wcx 

Để công tác tổ chức được diễn ra chu đáo, Quý vị vui lòng đăng ký trước ngày 

12/7/2019 (thứ Sáu). Mỗi đơn vị vui lòng đăng kí tối đa 2 người. Mọi thắc mắc vui 

lòng liên hệ Văn phòng Hội, Cô Diệu Ngọc: ngocltd@hca.org.vn và Cô Phụng Châu: 

chaucp@hca.org.vn – 028 3932 0999 – 0327 675238. 

Hội Tin học TP.HCM rất mong nhận được sự quan tâm, tham dự của Quý vị.  

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VP. 

 

TM. HỘI TIN HỌC TP.HCM 

Tổng Thư Ký 

 
 

Vũ Anh Tuấn 

 

https://bitly.vn/6wcx
mailto:ngocltd@hca.org.vn


Dự thảo chương trình  

"Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp  

Công nghệ thông tin và truyền thông phía Nam" 

 

Thời gian: 14g30 đến 17g10, ngày 15/07/2019 (thứ Hai) 

Địa điểm: Phòng hội nghị Quang Trung, tòa nhà QTSC 1, Công viên phần mềm  

Quang Trung, Q.12. 

Thời gian Nội dung 

14g30 – 15g00 Đón tiếp đại biểu/ doanh nghiệp  

15g00 – 15g05 Giới thiệu chương trình  

15g05 – 15g15 
Phát biểu khai mạc 

Chủ tịch Hội Tin học TPHCM  

15g15 – 15g40 Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

15g40 – 16g50 

Doanh nghiệp và hiệp hội CNTT - TT đề xuất, hiến kế, đóng góp 

ý kiến phát triển ngành 

Trao đổi cùng cộng đồng doanh nghiệp CNTT-TT phía Nam 

Thành phần dự kiến: 

- Bộ trưởng 

- Lãnh đạo Bộ 

- Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố 

- Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố 

- Đại diện Hội Tin học thành phố 

16g50 – 17g00 Tổng kết chương trình 

17g00 – 17g10 Chụp hình lưu niệm. Kết thúc chương trình 

17g10 – 17g30 

Dự kiến Bộ Thông tin và Truyền thông tham quan khu thực nghiệm ứng 

dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp tại Công viên phần mềm 

Quang Trung 

 

 HỘI TIN HỌC TPHCM 

 


