
 

 

Vietnam ICT Caravan 2019 

“Hướng tới Biển - Đảo Việt Nam” 
 

Hà Nội  (21/08) – Phú Yên (23-24/08/2019) 
 

        Kính gửi: Các Đơn vị, Doanh nghiệp và các chuyên gia CNTT-TT 

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 

nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh/thành trong cả nước, thúc đẩy ứng 

dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế – xã hội đã trở thành sự kiện 

thường niênchào mừng ngày truyền thống của ngành Công nghệ thông tin và Truyền 

thông. Được sự thống nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam và chấp 

thuận của UBND tỉnh Phú Yên, Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền 

thông Việt Nam lần thứ XXIII – năm 2019 sẽ được tổ chức tại thành phố Tuy Hòa từ ngày 22 

– 24/08/2019 (theo thông báo số 1 Hội thảo HT-PT). 

Với vai trò và trách nhiệm của mình - Hội Tin học Việt Nam cùng Hội Tin học Viễn 

thông Hà Nội (HANICT) sẽ đồng hành và hỗ trợ Ban Tổ chức chương trình Hội thảo Hợp 

tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIII – năm 2019, tổ chức đoàn Caravan 2019 từ 

Hà Nội đến Tuy Hòa tham dự Hội thảo kết hợp du lịch trong khoảng thời gian từ ngày 22/8 

đến 24/08/2019. Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham dự 

hội thảo Hợp tác Phát triển đăng ký tham gia đoàn ICT Caravan 2019. 

  
Chào mừng Quốc khánh 2/9 và kết nối với Hội thảo Hợp tác – Phát triển Công nghệ 

Thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ XXIII (Phú Yên 22-

24/08/2019). Hội Tin học Việt Nam và Hội Tin học Viễn thông Hà Nội phối hợp với một 

số Hội Tin học thành viên, tổ chức Đoàn ô-tô đường trường (Caravan) với điểm xuất phát từ 

Hà Nội ngày 21/8/2019 đích đến là Thành phố Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên ngày 22/8/2019 với 

sự ủng hộ của các cơ quan hữu quan, sự bảo trợ truyền thông, sự tài trợ và đóng góp vật chất 

của một số tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành CNTT-TT , với phương châm “AN TOÀN 

– BỔ ÍCH – Ý NGHĨA”. 



 
Đoàn Vietnam ICT Caravan 2016 : Hà Nội – Quảng Ngãi – Lý Sơn 

Mục đích – Ý nghĩa 

 

Đây là hoạt động Caravan thường niên của giới CNTT-TT toàn quốc, nhằm tăng 

cường hiểu biết và gắn kết giữa các thành viên tham gia đoàn Caravan; mở rộng gặp gỡ, trao 

đổi và giao lưu giữa lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT-TT, các đơn vị ứng dụng, các cơ quan 

quản lý và hoạch định chính sách phát triển ngành, các Hội Tin học địa phương; góp phần 

tuyên truyền, thúc đẩy sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT đến các vùng miền. Đây cũng 

là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 

CNTT-TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng 

lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, 

liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT-TT đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước. 

 

Lịch trình chung 

 

 Đoàn Caravan từ Hà Nội (dự kiến khoảng 40 đầu xe: Lễ xuất phát lúc 6h00 sáng thứ 

Tư ngày 21/8/2019 tại Hà Nội; nghỉ trưa tại Hà Tĩnh, nghỉ đêm tại thành phố Huế 

(21/8/2019) Chinh phục đèo Bạch Mã sáng 22/8/2019, nghỉ ăn trưa tại Quảng Ngãi 

(22/8/2019), đến Tuy Hòa – Phú Yên chiều tối ngày 22/8/2019 và tham gia các hoạt 

động của hội thảo. 

 

Thành phần tham gia đoàn Caravan: Đại diện các Bộ ngành, các đơn vị, doanh nghiệp 

tham dự hội thảo Hợp tác Hợp tác Phát triển lần thứ 23. 

 

Yêu cầu chung: 

- Đối tượng tham gia: đúng thành phần Ban tổ chức đề ra, Ban tổ chức có quyền từ chối 

đăng ký khi đối tượng tham gia đoàn không đủ kiểm soát khi tổ chức 



- Phương tiện tham gia đoàn: phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, có đủ trang thiết bị và 

giấy tờ cần thiết; 

- Người điều khiển phương tiện: có đủ sức khoẻ, trình độ và giấy tờ cần thiết. 

 

Yên Cầu đóng góp về tài chính:  

 

Phí đăng ký tham gia đoàn Caravan: 1.500.000/người (chưa bao gồm khách sạn tại Tuy 

Hòa, Phú Yên) 

 

+ Kinh phí đóng góp áp dụng cho các thành viên tham gia đoàn từ Hà Nội bao gồm:  

- 01 đêm khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao (2 người/phòng) 

- Ăn uống suốt tuyến, áo đồng phục, vé tham quan (nếu có) , chi phí tổ chức thăm các 

di tích và điểm thăm quan. 

- Mời đại biểu các đơn vị địa phương cùng tham gia tại các điểm dừng chân (trưa, tối).  

+ Kinh phí đóng góp áp dụng cho các xe tham gia đoàn không bao gồm:  

- Chi phí xăng xe,  phí cầu đường, gửi xe, chi phí cá nhân 

- Khách sạn, tham quan tại Phú yên… 

+ Phí đăng ký ghép xe theo đoàn: 800,000đ/người/lượt 

Áp dụng cho thành viên không có xe theo Đoàn, chi phí sẽ được BTC hỗ trợ trực tiếp cho 

chủ xe được ghép trả phí xăng, phí cầu đường ….. (khi được chủ xe chấp nhận) 

+ Kinh phí đóng góp cho các xe tham gia đoàn từ các tỉnh, địa phương trên đường: 

Theo thực chi tính từ thời điểm ghép và sinh hoạt cùng đoàn (liên hệ Ban Tổ chức) 

+  Khách sạn tại Phú Yên: 

Ban Tổ chức sẽ làm việc với tỉnh Phú Yên để đăng ký đại biểu Hội thảo và có ưu đãi đặt 

phòng tốt nhất cho các thành viên tham gia Đoàn ICT Caravan 2019 (nếu có nhu cầu) 

Đăng ký tham gia: Trước ngày  15/8/2019 
Vui lòng liên hệ BTC Caravan: Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội  

Tel (04) 3821-1725;  Email: office@vaip.vn ;    

Chị Nguyễn Xuân Hương: Mobile: 098 672-7473; Email: huongnx.vaip@gmail.com  

   Thông tin chuyển khoản kinh phí tham gia đoàn Caravan: 

Tên chủ TK: Hội Tin học Việt Nam 

TK: 003 70406 0000 979 

Tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, Sở GD 64-68 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 

Ông Nguyễn Long -   Tổng thư ký Hội tin học Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức,  

ĐTDĐ: 0903402002                *Email: nguyenlongvaip@gmail.com  

 

Ông Đinh Cự Thành, Tổng thư ký Hội tin học Viễn Thông Hà Nội, Phó Trưởng Ban 

thường trực Ban Tổ chức, kiêm Trường Đoàn xuất phát từ Hà Nội,   

ĐTDĐ: 0903425431                 *Email: thanhdc@haianh.com.vn 

 

mailto:office@vaip.vn
mailto:huongnx.vaip@gmail.com
mailto:nguyenlongvaip@gmail.com


Bùi Văn Chín,   Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tin học Viễn thông Hà Nội, Ban Tổ chức,   

DĐ: 0912347003                        *Email: bvchin@gmail.com  

 

Thông tin chi tiết trên các Website, www.vaip.org.vn/ www.phuyen.gov.vn; 

 

 

Chương trình chi tiết của Đoàn Caravan. 

Lịch trình và Chương trình đoàn phía Bắc: 

Thứ Tư 

21/8/2019 

Hà Nội – Thừa Thiên Huế (650 km) 

Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

5:45 - 6:00 Tập trung – nhận áo đồng phục + nước uống 

6:00 - 7:30 Xuất phát Hà Nội -  Ninh Bình (Đoàn dừng chân ăn sáng 30 phút) 

8:00 - 9:00 Ninh Bình - Thanh Hoá (đoàn dừng đón đoàn Thanh Hóa cuối đường 

tránh) 

9:00 - 11:00 Thanh Hóa – Nghệ An (đoàn dừng đón đoàn Nghệ An ở đường tránh) 

11:00 -12:00 Nghệ An – Hà Tĩnh (đoàn nghỉ ăn trưa và giao lưu với Sở TTTT và giới 

CNTT tỉnh Hà Tĩnh) 

13:00 - 

15:00 

Hà Tĩnh – Vũng Chùa, Quảng Bình (viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp) 

15:30 - 

18:00 

Vũng chùa – Huế  

Đoàn dừng chân nghỉ đêm tại khách sạn 

19:00 Tiệc tối giao lưu giữa đoàn với giới CNTT Thừa Thiên Huế 

Thứ Năm 

22/8/2019 

Thừa Thiên Huê – Phú Yên (500 km) 

 

6:00 - 6h30 Ăn sáng và trả phòng khách sạn 

6:3 0 - 9:30 Đoàn thăm quan và chinh phục Đèo Bạch Mã (chinh phục đèo và ngắm 

cảnh chụp ảnh) 

9:30 - 12:00 Huế - Quảng Nam – Quảng Ngãi (đoàn nghỉ ăn trưa và giao lưu với Sở 

TTTT và giới CNTT Quảng Ngãi) 

13:30 - 

17:00 

Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên (Kết thúc hành trình Caravan phía 

Bắc) 

17:00 - 

19:00 

Nhận phòng, tắm biển, giao lưu với đoàn phía Nam 

19:00 - 

21:00 

Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh Phú Yên (theo chương trình của BTC hội 

thảo HTPT) 

 Kết thúc hành trình Caravan 

Thứ Sáu 

23/8/2019 

Khai mạc Hội thảo Hợp tác phát triển 

Thi đấu thể thao giải Tennis Vietnam ICT Tennis Leadership Cup 

2019  

Thứ Bảy  

24/8/2019 

Đoàn tự do khám phá Phú Yên 

 

mailto:bvchin@gmail.com
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Các địa danh cùng Vietnam ICT Caravan 2019 

 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 của Đảng và dân tộc. 

 

Đoàn ICT Caravan 2016 lên viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

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. 

 Đèo Bạch Mã: Đèo Bạch Mã thuộc Núi Bạch Mã thuộc địa phận huyện Phú Lộc, cách 

Tp. Huế 60km về phía nam, có khí hậu như Sapa, Tam Đảo hay Đà Lạt, là nơi nghỉ mát nổi 

tiếng ở Việt Nam. Ở đây thực vật phong phú, tươi tốt quanh năm, động vật cũng đa dạng và 



có vô số các loài chim. Trước đây, vào năm 1932, người Pháp đã cho xây dựng tại Bạch Mã 

một khu nghỉ mát lớn nằm ở độ cao từ 1.000 - 1.444m so với mực nước biển. Khu nghỉ mát 

có 139 biệt thự, chợ, ngân hàng, bưu điện, hồ bơi, sân quần vợt và một hệ thống đường dài 

19km nối quốc lộ 1A với khu trung tâm Bạch Mã. Hiện nay, khu biệt thự cổ đã được Ban 

Quản lý vườn quốc gia Bạch Mã cho trùng tu, tôn tạo thành khu nghỉ dưỡng cho du khách, 

mang tên Đỗ Quyên, Sao La, Kim Giao... Những ngôi biệt thự này vẫn lưu giữ nét kiến trúc 

kiểu Pháp, thường chỉ cao 2 tầng, có cầu thang vòng và hành lang khá rộng, cửa sổ lớn 

hướng ra phía đỉnh núi tạo không gian thoáng đãng, vừa cổ kính vừa hiện đại. 

Núi Bạch Mã nổi tiếng về những con suối và ngọn thác ngoạn mục. Từ cây số 16 của tuyến 

đường Cầu Hai - Bạch Mã, sẽ có một con đường nhỏ dẫn du khách đi bộ khoảng 30 phút để 

đến ngọn thác Đỗ Quyên cao 400m, rộng 20m hiện ra bất ngờ như treo giữa trời. Những 

ngày hè, hai bên bờ thác, hoa Đỗ Quyên đỏ rực nở rộ như hai thảm lụa hoa khổng lồ. Ở trung 

tâm khu nghỉ mát có ngọn thác Bạc cao 10m, rộng 40m như một bức rèm trắng muốt đung 

đưa trước gió. 

 

Đứng trên đỉnh núi Bạch Mã có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh lộng lẫy của Đèo Hải Vân, 

Núi Túy Vân, Đầm Cầu Hai và ánh điện lung linh của thành phố Huế vào ban đêm. 

Là nơi yên nghĩ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ đã từng chiến đấu trên mặt trận 

đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ 


