Người ký: Ủy ban Nhân dân tỉnh
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Phụ lục
CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN LỄ CHUYỂN ĐỔI SỐ - HUẾ 2021
Thời gian: từ ngày 26/4/2021 – 30/4/2021, tại Thành phố Huế

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 113 /KH-UBND ngày 26 /3/2021
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Thời gian
Ch ng tr nh
Ngày 1 (26/04/2021)
- Khách tham dự đến Thừa Thiên Huế.
- Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Khu trải nghiệm liên hệ Ban Tổ chức để nhận và thi
công gian hàng triển lãm tại Trường Cao đẳng Sư phạm TT-Huế (Hoàn tất thi công trước
24g cùng ngày).
- Tham quan tự do.
Ngày 2 (27/04/2021) - Buổi sáng
Phiên Khai mạc
Khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021.
Khai mạc Khu trải nghiệm, tr ng bày sản phẩm, ứng dụng, giải pháp Chuyển đổi số.
Chủ tr : Ủy ban Nhân dân tỉnh TT-Huế.
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Chính phủ; Lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ V n h a, Thể thao
và Du l ch, và các Bộ liên quan; Lãnh đạo Tổng C c Du l ch, và các C c thuộc các Bộ liên
quan; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành, huyện th , các cơ quan/
doanh nghiệp nhà nước tỉnh TT-Huế; Đại diện UBND, các Sở ban ngành, Hội Tin học
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành; Hội Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông
TT-Huế, Liên Minh Hợp tác xã, Hội Doanh nghiệp, Hội Nông dân, các doanh nghiệp, hộ
kinh doanh, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Địa điểm: Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế.
07:00 – 07:30 Tiếp đ n Đại biểu.
Khai mạc Khu trải nghiệm, tr ng bày giải pháp Chuyển đổi số
(Đia điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Huế)
07:30 – 08:00 - Giới thiệu đại biểu;
- Nghi thức khai mạc;
- VIP Tour - tham quan các gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp.
Khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021
08:00 – 08:10
V n nghệ chào mừng
08:10 – 08:20 Giới thiệu chương trình, giới thiệu đại biểu tham dự.
08:20 – 08:30 - Phát biểu khai mạc (Lãnh đạo Hội Tin học TPHCM)
08:30 – 08:40 - Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Tỉnh (UBND tỉnh TT-Huế)
08:40 – 08:50 - Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
08:50 – 09:00 - Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Bộ V n h a, Thể thao và Du l ch
09:00 – 09:05 Công bố Ngày Chuyển đổi số tỉnh TT-Huế
- Công bố Passport Vaccine, Công bố nền tảng chuyển đổi số du l ch VN;
09:05 – 09:25 - Giới thiệu nhanh các nền tảng và mô hình, giải pháp: HS SK điện tử, Học
bạ điện tử, Mô hình xã TM, Mô hình CĐS cho DN nhỏ vừa, mạng 5G, mô
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hình xe đạp thông minh, phòng thí nghiệm IoT triển khai tại TT-Huế
(Chi tiết các nền tảng được trình bày trong các phiên Chuyên đề)
Trao tặng trang thiết bị, học bổng, đồ dùng học tập cho học sinh tại các
09:25 – 09:35
vùng khó khăn của tỉnh TT-Huế
Ký kết Biên bản ghi nhớ xúc tiến, hỗ trợ chuyển đổi số giữa các tổ chức,
09:35 – 09:45 doanh nghiệp: Hội Tin học TPHCM và Liên minh hợp tác xã; Hiệp hội Du
l ch; Hiệp hội Doanh nghiệp; Hội CNTT và Điện tử viễn thông tỉnh TT-Huế
09:45 – 10:00 Nghỉ giải lao (Tea break)
Phiên Hội thảo
Chủ đề: “Chuyển đổi số trong hành chính công và đô thị thông minh”
Báo cáo 1: Hoàn thiện văn bản pháp lý để triển khai chuyển đổi số.
10:00 – 10:15
Đơn v báo cáo: Bộ TTTT
Báo cáo 2: Dịch vụ hành chính công trực tuyến trong việc hỗ trợ
10:15 – 10:30 doanh nghiệp kinh doanh.
Đơn v báo cáo: Tỉnh TT-Huế
Báo cáo 3: Đô thị thông minh với cách nh n mới.
10:30 – 10:45
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Báo cáo 4: Chuyển đổi số hiệu quả, góc nh n từ Hội Tin học TPHCM
10:45 – 11:00 (HCA).
Đơn v báo cáo: Chuyên gia HCA.
Tọa đàm: Kinh nghiệm triển khai, những bài học thực tế khi chuyển
đổi số trong dịch vụ công.
11:00 – 11:30 Điều phối viên: Chuyên gia Hội Tin học TP.HCM (HCA)
Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở TTTT tỉnh; Lãnh
đạo HCA; các chuyên gia, diễn giả.
11:30 – 11:45 Tổng kết và kết thúc phiên toàn thể. Ch p hình lưu niệm
Ngày 2 (27/04/2021) - Buổi chiều
Phiên Hội thảo
Chủ đề: “Chuyển đổi số trong doanh nghiệp tỉnh TT-Huế”
Chủ tr : UBND tỉnh TT-Huế; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Tin học TP.HCM
Thành phần tham dự: Mời Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, và các Bộ liên quan; Lãnh đạo các
C c thuộc các Bộ liên quan; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành,
huyện th , các cơ quan/ doanh nghiệp nhà nước tỉnh TT-Huế; Đại diện UBND, các Sở ban
ngành, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành; Các Hội, hiệp hội, Hội
CNTT-ĐTVT, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Địa điểm: Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế.
12:30 – 13:30 Tiếp đ n Đại biểu.
13:30 – 13:35 Giới thiệu chương trình, giới thiệu đại biểu tham dự.
13:35 – 13:45 - Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo tỉnh TT-Huế.
13:45 – 13:55 - Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo 1: Các nền tảng đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi
số và các ch ng tr nh, chính sách kêu gọi xúc tiến đầu t trong lĩnh
13:50 – 14:15
vực CNTT.
Đơn v báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư
14:15 – 14:30 Báo cáo 2: Ch ng tr nh tài trợ của Hoa Kỳ về Chuyển đổi số.
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14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15

15:15 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 16:50

Đơn v báo cáo: C c PTDN Bộ KHĐT
Báo cáo 3: Giới thiệu Dự án Thành phố truyền thông thông minh.
Đơn v báo cáo: Công ty SMC Hàn Quốc
Nghỉ giải lao (Tea break)
Báo cáo 4: Giới thiệu ch ng tr nh hỗ trợ chuyển đổi số trong
Doanh nghiệp.
Đơn v báo cáo: Đại diện Ngân hàng Vietinbank
Báo cáo 5: AI Camera và giải pháp giám sát, chấm công tự động qua
nhận dạng khuôn mặt, đo thân nhiệt tự động.
Đơn v báo cáo: DN TP.HCM
Báo cáo 6: Làm thế nào để tự động hóa các nhà máy, dây chuyền sản
xuất một cách hiệu quả/ Giải pháp chuyển đổi số, tự động hóa qua
IoT, Robot cho các nhà máy, dây chuyền sản xuất.
Đơn v báo cáo: DN TP.HCM
Trao đổi thảo luận: Kinh nghiệm triển khai, những bài học thực tế.
Điều phối viên: Chuyên gia Hội Tin học TP.HCM (HCA)
Thành phần tham dự: LĐ Bộ KHĐT, C c PTDN Bộ KHĐT, Dự án Link,
Lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh; Lãnh đạo HCA; các chuyên gia, diễn giả.
Trao giấy phép cho nhà đầu t / ký kết hợp tác
Tổng kết và kết thúc phiên chiều. Ch p hình lưu niệm.

Ngày 2 (27/04/2021) - Buổi tối
Gala Dinner Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021
Địa điểm: Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế.
17:45 - 18:00 Tiếp đ n Đại biểu
18:00 - 18:10 V n nghệ chào mừng
18:10 - 18:20 Giới thiệu đại biểu
18:20 - 18:50 - Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh;
- Phát biểu của Lãnh đạo UBND TPHCM;
- Phát biểu của lãnh đạo HCA.
18:50 - 19:00 Cám ơn đơn v hỗ trợ, đơn v đồng hành
19:00 - 19:10 Nghi thức khai tiệc
19:10 - 21:00 Gala Dinner/ V n nghệ giao lưu
Ngày 3 (28/04/2021) - Buổi Sáng
Hall 1 - Phiên Hội thảo
Chủ đề: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Du lịch
Chủ tr : Sở Du l ch tỉnh TT-Huế
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Chính phủ; Lãnh đạo Bộ V n h a, Thể thao và Du l ch;
Lãnh đạo Tổng C c Du l ch; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành,
huyện th , các cơ quan/ doanh nghiệp nhà nước tỉnh TT-Huế; Đại diện UBND, các Sở ban
ngành, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành; Hiệp hội Du l ch và các
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Địa điểm: Hall 1, Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế.
07:30 – 08:00 Tiếp đ n đại biểu
08:00 – 08:15 Giới thiệu chương trình/ Đại biểu
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08:15 – 08:30

08:30 – 10:00

10:00 – 10:10

10:10 – 11:30
11:30 – 12:00

Phát biểu của Chủ t ch UBND tỉnh.
Báo cáo: Chuyển đổi số trong ngành du lịch TT-Huế: Những giải pháp
tr ớc mắt và định h ớng trong thời gian tới
Đơn v báo cáo: Sở Du l ch tỉnh TT-Huế
Giới thiệu Nền tảng ứng dụng du lịch thông minh Vietnam
TravelPlatform
Đơn v báo cáo: Công ty du l ch Thiên Minh
Ph ng án triển khai và sử dụng vé điện tử ở TT-Huế
Đơn v báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT-Huế
Ra mắt và phát hành thẻ du lịch thông minh - 02 h nh thức thẻ vật lý và
thẻ mềm qua điện thoại
Đơn v báo cáo: Viettel Pay
Chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến, quảng
bá DL
Đơn v báo cáo: Công ty TNHH D ch v Tư vấn và quản lý điểm đến
Outbox Consultant
Quảng bá du lịch bằng video ngắn
Đơn v báo cáo: Tiktok Việt Nam giới thiệu tài khoản của Tổng c c Du l ch
và TT-Huế
Thông tin thông minh trong dịch vụ du lịch (IOC)
Giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong du lịch VNPTViettinbank/ Viettel – ViettinBank.
Đẩy mạnh các sản phẩm, dịch vụ thực tế ảo (VR360) tại quần thể di tích
Huế Đơn v báo cáo: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Số hóa di sản ẩm thực Huế
Đơn v báo cáo: Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Chuyên nghiệp Việt
- Vietsoftpro
Ra mắt hệ thống quảng bá Visit Hue và tổ chức ký kết bảo trợ truyền
thông
- Clip giới thiệu hệ thống Visit Hue (Portal, Fanpage Facebook, Tiktok,
Zalo, Instagram, Youtube).
- Tổ chức ký kết hỗ trợ truyền thông, quảng bá điểm đến với Facebook
Google Art, Zalo, TikTok, Viettel VTS, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần
mềm Chuyên nghiệp Việt (Vietsoftpro)
Talkshow: Thảo luận, chia sẻ và giải đáp
Tổng kết – Bế mạc diễn đàn. Ch p hình lưu niệm

Ngày 3 (28/04/2021) - Buổi Sáng
Hall 2 - Phiên Hội thảo
Chủ đề: Chuyển đổi số trong th ng mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao.
Chủ tr : Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế, Hội Tin học TP.HCM
Phối hợp: Hội CNTT – ĐTVT tỉnh
Thành phần tham dự: Đại diện Bộ TT&TT; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các
Sở ban ngành, huyện th , các cơ quan tỉnh TT-Huế; Đại diện UBND, Sở ban ngành, Hội Tin
học Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành; Hội Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn
thông TT-Huế; Liên Minh Hợp tác xã; Hội Doanh nghiệp; Hội Nông dân; Tỉnh đoàn;
Doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại, d ch v ; Xã viên các hợp tác xã nông nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp, trang trại; Đoàn viên thanh niên; Cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Địa điểm: Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế.
07:30 – 08:00 Tiếp đ n đại biểu
08:00 – 08:10 Giới thiệu chương trình/ Đại biểu
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08:10 – 08:20
08:20 – 08:40
08:40 – 09:00
09:00 – 09:20
09:20 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15

10:15 – 11:15
11:15 – 11:30

Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh
Phát biểu của Lãnh đạo Hội Tin học TP.HCM
Báo cáo 1: Giải pháp chuyển đổi số cho các hợp tác xã
Đơn v báo cáo: Liên minh Hợp tác xã
Báo cáo 2: Mô h nh giải pháp tiêu biểu của Tỉnh
Đơn v báo cáo: Hội Doanh nghiệp Tỉnh
Báo cáo 3: Giải pháp chuyển đổi số trong th ng mại điện tử thế hệ
mới, thanh toán không tiền mặt, giao hàng
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Nghỉ giải lao (Tea break)
Báo cáo 4: Giải pháp chuyển đổi số trong liên kết vùng, nhà sản xuất –
nuôi trồng với ng ời tiêu dùng đầu cuối.
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Báo cáo 5: Giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ
kinh doanh, hộ nông dân, trang trại, nhà v ờn…
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Báo cáo 6: Bảo mật trong môi tr ờng điện toán đám mây và dịch vụ
CNTT.
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Tọa đàm: Kinh nghiệm triển khai, những bài học thực tế.
Điều phối viên: Chuyên gia Hội Tin học TP.HCM (HCA)
Thành phần tham dự: Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo HCA; các chuyên gia,
diễn giả
Tổng kết và kết thúc phiên sáng. Ch p hình lưu niệm

Ngày 3 (28/04/2021) - Buổi Chiều
Hall 1 - Phiên Hội thảo
Chủ đề: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế
Chủ tr : Sở Y tế tỉnh TT-Huế, Hội Tin học TP.HCM
Thành phần tham dự: Đại diện Bộ TT&TT, Bộ Y tế; Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh, các Sở ban ngành, huyện th , các cơ quan tỉnh TT-Huế; Đại diện UBND, Sở ban
ngành, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành; Hội Công nghệ thông tin và
Điện tử Viễn thông TT-Huế; Liên Minh Hợp tác xã; Hội Doanh nghiệp; Hội Nông dân;
Tỉnh đoàn; Các cơ quan đơn v , bệnh viện, trung tâm y tế trong và ngoài tỉnh; Doanh
nghiệp, doanh nghiệp ICT; Cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Địa điểm: Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế.
12:30 – 13:10 Tiếp đ n đại biểu
13:10 – 13:20 Giới thiệu chương trình/ Đại biểu
Phát biểu của Sở Y tế Tỉnh
13:20 – 13:30
Phát biểu của Lãnh đạo Hội Tin học TP.HCM
Báo cáo 1: Nền tảng Hồ s sức khỏe điện tử
13:30 – 14:00
Đơn v báo cáo: Sở Y tế tỉnh TT-Huế
Báo cáo 2: Mô h nh giải pháp tiêu biểu của tỉnh
14:00 – 14:20
Đơn v báo cáo: Sở Y tế tỉnh TT-Huế
Báo cáo 3: Giải pháp chuyển đổi số
14:20 – 14:40
Đơn v báo cáo: DN TP.HCM
14:40 – 15:00 Nghỉ giải lao (Tea break)
Báo cáo 4: Giải pháp chuyển đổi số
15:00 – 15:15
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
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Báo cáo 5: Giải pháp chuyển đổi số
Đơn v báo cáo: Tổ chức/ Doanh nghiệp Tỉnh
Báo cáo 6: Giải pháp chuyển đổi số
15:30 – 15:45
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Tọa đàm: Kinh nghiệm triển khai, những bài học thực tế.
Điều phối viên: Chuyên gia Hội Tin học TP.HCM (HCA)
15:45 – 16:30
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở Y tế Tỉnh; Lãnh đạo HCA; các
chuyên gia, diễn giả
16:30 – 16:45 Tổng kết và kết thúc phiên sáng. Ch p hình lưu niệm
Ngày 3 (28/04/2021) - Buổi Chiều
Hall 2 - Phiên Hội thảo
Chủ đề: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục
Chủ tr : Sở Giáo d c và Đào tạo tỉnh TT-Huế, Hội Tin học TP.HCM
Thành phần tham dự: Đại diện Bộ TT&TT, Bộ Giáo d c và Đào tạo; Lãnh đạo Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành, huyện th , các cơ quan tỉnh TT-Huế; Đại diện
UBND, Sở ban ngành, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành; Hội Công
nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông TT-Huế; Liên Minh Hợp tác xã; Hội Doanh nghiệp;
Hội Nông dân; Tỉnh đoàn; Các cơ quan đơn v , các trường, trung tâm đào tạo của ngành
giáo d c trong và ngoài tỉnh; Doanh nghiệp, doanh nghiệp ICT; Cá nhân trong và ngoài
tỉnh.
Địa điểm: Indochine Palace, 105A Hùng Vương, TP Huế.
12:30 – 13:10 Tiếp đ n đại biểu
13:10 – 13:20 Giới thiệu chương trình/ Đại biểu
Phát biểu của Sở Giáo d c và đào tạo Tỉnh
13:20 – 13:30
Phát biểu của Lãnh đạo Hội Tin học TP.HCM (HCA
Báo cáo 1: Nền tảng Học bạ điện tử
13:30 – 14:00
Đơn v báo cáo: Sở Giáo d c và Đào tạo tỉnh TT-Huế
Báo cáo 2: Mô h nh giải pháp tiêu biểu của Tỉnh
14:00 – 14:20
Đơn v báo cáo: Sở Giáo d c và Đào tạo tỉnh TT-Huế
Báo cáo 3: Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, vận hành các tr ờng
đại học, cao đẳng…/ Giải pháp chuyển đổi số trong ph ng pháp giảng
14:20 – 14:40
dạy tại các tr ờng học
Đơn v báo cáo: DN TP.HCM
14:40 – 15:00 Nghỉ giải lao (Tea break)
Báo cáo 4: Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý th viện thông minh
15:00 – 15:15
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Báo cáo 5: Giải pháp chuyển đổi số
15:15 – 15:30
Đơn v báo cáo: Tổ chức/ Doanh nghiệp Tỉnh
Báo cáo 6: AI Camera và giải pháp giám sát, điểm danh tự động qua
15:30 – 15:45 nhận dạng khuôn mặt, đo thân nhiệt tự động
Đơn v báo cáo: DN TPHCM
Tọa đàm: Kinh nghiệm triển khai, những bài học thực tế.
Điều phối viên: Chuyên gia Hội Tin học TP.HCM (HCA)
15:45 – 16:30
Thành phần tham dự: Lãnh đạo Sở Giáo d c và Đào tạo Tỉnh; Lãnh đạo
HCA; các chuyên gia, diễn giả
16:30 – 16:45 Tổng kết và kết thúc phiên sáng. Ch p hình lưu niệm
15:15 – 15:30
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Bàn tròn Chuyển đổi số - Xúc tiến hợp tác, đầu t
Giới thiệu, chia sẻ các ch ng tr nh chuyển đổi số của tỉnh thành, c hội hợp tác với
các doanh nghiệp CNTT-TT TPHCM
Chủ tr : Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh TT-Huế, Hội Tin học TP.HCM
Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh
nghiệp, Hội CNTT-ĐTVT, Liên minh HTX, Hội Nông dân, Khu công nghiệp, Tỉnh đoàn;
Lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp ICT trong và ngoài tỉnh.
Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh, 16 Lê Lợi, TP Huế
07:30 – 08:00 Tiếp đ n đại biểu
08:00 – 08:10 Giới thiệu chương trình/ Đại biểu
08:10 – 08:20 Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh
Chia sẻ của Lãnh đạo UBND Tỉnh về Nhu cầu Chuyển đổi số của tỉnh
08:20 – 08:40 Chia sẻ chung về các chương trình, đề án chuyển đổi số của các sở ngành,
cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Nhu cầu tư vấn, hợp tác trong Chuyển đổi số.
Chia sẻ kinh nghiệm của TP.HCM về Xây dựng Đô thị thông minh,
08:40 – 09:00 Chuyển đổi số.
Đơn v báo cáo:
Báo cáo 1: Nhu cầu, đề án chuyển đổi số của ngành Y tế
09:00 – 09:15
Đơn v báo cáo: Sở Y tế tỉnh TT-Huế
Báo cáo 2: Nhu cầu, đề án chuyển đổi số cho các hợp tác xã
09:15 – 09:30
Đơn v báo cáo: Liên Minh Hợp tác xã tỉnh TT-Huế
Báo cáo 3: Nhu cầu, đề án chuyển đổi số của ngành du lịch, khách sạn,
09:30 – 09:45 nhà hàng
Đơn v báo cáo: Sở Du l ch tỉnh TT-Huế
Báo cáo 4: Nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội
09:45 – 10:00 Doanh nghiệp tỉnh
Đơn v báo cáo: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế
Báo cáo 5: Nhu cầu thu hút đầu t của các khu công nghiệp, khu
CNTT
10:00 – 10:15
tập trung
Đơn v báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT-Huế
10:15 – 11:15 Trao đổi, thảo luận.
11:15 – 11:30 Tổng kết – Bế mạc chương trình. Ch p hình lưu niệm
Ngày 4 (29/4/2021) – Buổi chiều
Ch ng tr nh 1
GIAO LƯU SINH VIÊN CNTT – TT TỈNH TT-HUẾ
Chủ tr : Trường Đại học Khoa học Huế, Tỉnh Đoàn, Hội Tin học TP.HCM
Thành phần tham dự: Đại học Huế, Sở Giáo d c và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ,
Tỉnh đoàn, các trường đại học, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, vườn ươm; Đại diện các
doanh nghiệp ICT trong và ngoài tỉnh Sinh viên các trường.
Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, TP.Huế
13:00 – 13:30 Tiếp đ n đại biểu, các em sinh viên
13:30 – 13:50 Giới thiệu chương trình/ Đại biểu
13:50 – 13:55 Phát biểu của Lãnh đạo Hội Tin học TPHCM
13:55 – 14:00 Phát biểu của Lãnh đạo trường Đại học Khoa học Huế
14:00 – 14:20 Báo cáo 1: Xu h ớng công nghệ thông tin trên thế giới và Việt Nam hiện
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nay.
Nhu cầu nhân lực trong t ng lai gần.
Diễn giả:
Báo cáo 2: Những ngành nghề phổ biến và thu nhập, c hội việc làm.
14:20 – 14:40
Diễn giả:
Báo cáo 3: Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong sinh viên, thanh
14:40 – 15:00 niên – hiểu và làm đúng để hiệu quả.
Diễn giả: Trường Đại học Khoa học Huế (Dự kiến)
Talkshow: Giao l u cùng các diễn giả, doanh nghiệp và sinh viên.
Điều phối viên: Chuyên gia Hội Tin học TP.HCM (HCA)
15:00 – 16:00
Thành phần tham dự: Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo trường; Lãnh đạo HCA; các
diễn giả
16:00 – 16:15 Tổng kết, kết thúc chương trình. Ch p hình lưu niệm.
Ch ng tr nh 2:
THAM QUAN DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU CỦA TỈNH
Chủ tr : Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh TT-Huế, Hội Tin học TP.HCM
Thành phần tham dự: Đại diện các sở ngành liên quan. Lãnh đạo các Hội, CLB, Lãnh
đạo các doanh nghiệp ICT trong và ngoài tỉnh.
13:00 – 13:30 Tập trung đoàn doanh nghiệp.
13:30 – 13:45 Di chuyển đến Liên minh Hợp tác xã tỉnh TT-Huế
13:45 – 14:30 Tham quan, giao lưu, trao đổi với Liên minh Hợp tác xã tỉnh TT-Huế
Di chuyển đến Công ty CP Đầu t và dịch vụ YesHue Eco - đơn v
14:30 – 14:45 được Chủ t ch UBND tỉnh TT-Huế trao cờ và bằng khen Đơn v dẫn đầu
thi đua và DN xuất sắc n m 2020 với các sản phẩm truyền thống Huế
14:45 – 15:30 Tham quan, giao lưu, trao đổi với YesHue Eco
Di chuyển đến Công ty Thiên Minh (giới thiệu về các giải pháp chuyển
đổi số trong lĩnh vực du l ch – nếu k p tiến độ về thủ t c của công ty)
hoặc,
15:30 – 15:45
Công ty TNHH MTV AIQuant giới thiệu về sản phẩm Hệ thống phân
tích dữ liệu thông minh tự động AI, Giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp Đổi
mới Sáng tạo tỉnh TT-Huế n m 2020
15:45 – 16:30 Tham quan, giao lưu, trao đổi với Công ty Thiên Minh/ AIQuant
Kết thúc chương trình sáng. Di chuyển về lại trung tâm tỉnh.
16:30
Ngày 5 (30/4/2021)
Ch ng tr nh tham quan – du lịch
Tham quan du l ch
08:00 – 12:00 Tour 1: Di sản và ẩm thực Huế
Tour 2: Sông nước và làng sinh thái Huế
* Các hoạt động xuyên suốt, song song: Trưng bày, giới thiệu, tham quan, trải
nghiệm các ứng dụng, giải pháp, công nghệ mới nhất của các tổ chức, doanh nghiệp
CNTT-VT (ICT) và các doanh nghiệp trong tỉnh.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

