
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN VIETNAM ICT CARAVAN 2016 

Hà Nội – Quảng Ngãi, từ ngày 23-26/8/2016 
 
Tham gia cùng đoàn có :  
- Lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam  

- Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và  các Bộ, ngành 

- Đại diện đơn vị, doanh nghiệp ngành CNTT-TT các tỉnh thành phía Bắc  

 Lịch trình và Chương trình : 

Thứ Ba, ngày 23/8 Hà Nội – Quảng Trị (590 km) 
Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

05:30 -05:55 Tập trung tại ngã tư Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến _ Nguyễn Trãi, Hà Nội 
(nhận áo đồng phục + nước uống) 

06:00 – 07:30 Xuất phát: Hà Nội -  Ninh Bình (91km)  Đoàn dừng chân ăn sáng 

08:05 – 08:30 Ninh Bình - Thanh Hoá (61km) 

08:30 – 11:00 Thanh Hóa - Nghệ An (141km) viếng tượng đài  Chủ tịch Hồ Chí Minh 

11:15 -13:00 Đoàn nghỉ ăn trưa và giao lưu với Sở TTTT và giới CNTT tỉnh Nghệ An  

13:05 – 14:00 Nghệ An – Hà Tĩnh (49km) 

14:00 – 17:00 Hà Tĩnh – Vũng Chùa, Quảng Bình (150 km) viếng mộ Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp 

17:00 – 19:00 Quảng Bình – Đông hà, Quảng Trị (95km) 
Đoàn dừng chân  nghỉ đêm tại khách sạn Sài Gòn Quảng Trị  

19:30 Tiệc giao lưu đoàn với Sở TT –TT tỉnh Quảng Trị (tại khách sạn) 

Thứ Tư, ngày 24/8 Quảng Trị - Quảng Ngãi (310 km) 
Viếng mộ liệt sĩ nghĩa trang đường 9- Tượng đài Bà mẹ VN Anh hùng 

05:50 – 6:15 Trả phòng khách sạn + ăn sáng 

06:15 – 06:50 Thăm viếng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang đường 9 

07:00 – 08:30 Quảng Trị - Huế (70km) 

08:30 – 10:30 Huế - Đà Nẵng (105km) 

10:30 – 12:00 Đà Nẵng – Tam Kỳ, Quảng Nam (69km) Tham quan Tượng đài Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng 

12:00 – 13:15 Tiệc trưa: Giao lưu với Sở TT-TT Quảng Nam 

13:15 – 14:30  Tam Kỳ - Quảng Ngãi (66km) kết thúc hành trình đoàn Caravan 
Đoàn tập kết tại điểm đỗ xe do Ban tổ chức Hội thảo bố trí và lên tàu cao tốc 
ra đảo 

19:00 – 21:00 Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại đảo Lý Sơn (theo chương 
trình của BTC hội thảo HTPT) 

Thứ Năm, ngày 25/8 Đoàn ICT Caravan tham dự hội thảo và  tham quan tự do  

Thứ Sáu, ngày 26/8 
15:00 - 16:00 

Đoàn ICT Caravan lên tàu về cảng Sa Kỳ - Quảng Ngãi về  Hà Nội 
(chương trình tự do) 



 
Các địa danh cùng Vietnam ICT Caravan 2016 

 Viếng Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và 

gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng đầu tiên, Bí thư Quân ủy đầu tiên, Tổng Tư lệnh 

Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay; người Cộng sản kiên trung, 

mẫu mực, một thiên tài quân sự đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang. 

 
Vũng Chùa - Đảo Yến nơi đất mẹ Quảng Bình đã được Đại tướng chọn làm nơi an nghỉ cuối 

cùng của mình. Vũng Chùa là khu vực có khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ, lưng tựa núi 

Thọ Sơn, mặt hướng ra biển Đông hùng vĩ với nhiều đảo nhỏ như hòn La, hòn Gió, hòn Nồm 

(đảo Yến). Phần mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại Mũi Rồng – mũi đất vươn ra biển, đối 

diện với đảo Yến. 

 Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ với đầy đủ 

ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã 

từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc 

kháng chiến chống Mỹ. Bộ đội chủ lực phần lớn là các sư đoàn 308, 304, 312, 968, 324, 320... 

 



Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 được khởi công xây dựng ngày 2/9/1995 và khánh thành vào dịp 

kỷ niệm 50 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/1997). Tổng kinh phí đầu tư gần 

13 tỷ đồng, có 16 hạng mục công trình lớn nhỏ được thi công. Trong đó có hai hạng mục công 

trình lớn mang tính nghệ thuật và lịch sử là Tượng đài chiến thắng và Khu hành lễ. 

 Tượng đài Bà mẹ Việt nam Anh hùng được xây dựng nhằm tri ân sự hy sinh vô bờ bến của 
những Bà mẹ Việt Nam trong suốt những năm tháng chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống 
nhất Tổ quốc và bảo vệ đất nước. 

 
Cách trung tâm tỉnh lỵ Tam Kỳ khoảng 7km về hướng Đông Nam, trên trục đường Trần Nhân 
Tông (An Hà, Quảng Phú cũ), du khách sẽ bắt gặp trên một diện tích rộng 15ha, sừng sững 
Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn 
Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mẹ có 9 con trai, một con rể và 
hai cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ, đã được Chủ tịch nước 
trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Cuộc đời mẹ đã trở thành huyền thoại và là 
biểu tượng mẫu mực của những Bà mẹ Việt Nam giàu lòng yêu nước, đức hy sinh. Phác thảo 
tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do họa sỹ Ðinh Gia Thắng thể hiện, nó bao gồm cả yếu 
tố tâm linh tôn thờ Người mẹ Việt Nam. 

 


