
BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI TIN HỌC. TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 

 

I. Tính pháp lý của Hội 

- Hội Tin học TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-UB, ngày 09 tháng 6 

năm 1988 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Hội Tin học TP.HCM hoạt động theo Điều lệ được phê duyệt tại Quyết định số 

1048/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Đơn vị trực thuộc Hội Tin học TP.HCM: Công ty TNHH Tư vấn Hỗ trợ Công nghệ 

Thông tin Hội Tin học TP.HCM và Vườn ươm doanh nghiệp phần mềm Quang Trung. 

- Trụ sở chính: 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. 

- Số điện thoại: 028 3932 0999. 

II. Về tổ chức của Hội 

1. Ban Chấp hành của Hội 

- Chủ tịch Hội: Ông Lâm Nguyễn Hải Long 

 Số điện thoại: 0888 877 599 Email: long@qtsc.com.vn 

- Tổng Thư ký: Ông Vũ Anh Tuấn 

 Số điện thoại: 0903 809 106 Email: tuanva@hca.org.vn  

- Số thành viên Ban Thường vụ: 06 ủy viên. 

- Số thành viên Ban Chấp hành: 21 ủy viên. 

- Số thành viên Ban Kiểm tra: 03 ủy viên. 

2. Về hội viên 

- Tổng số hội viên: 438 

- Số hội viên mới kết nạp trong năm 2022: 18 

3. Tổng số tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Hội 

4. Tổ chức cơ sở thuộc Hội 

5. Tổng số người làm việc chuyên trách tại Hội: 06 người. 

Trong đó: 

+ Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: Không. 

+ Số người làm việc tại Hội do Hội tự hợp đồng: 06 người. 

6. Việc kiện toàn tổ chức (tổ chức Đại hội, hội nghị thường niên; họp Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội, kiện toàn ban lãnh đạo, các chức danh chủ chốt 

...) và công tác xây dựng, phát triển tổ chức vững mạnh. 

Triển khai 03 cuộc họp Ban Thường vụ và 01 cuộc họp Ban Chấp hành: 

- Cuộc họp Ban Thường vụ lần 1/ năm 2022 được tổ chức vào ngày 14/01/2022 tại Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, có 6/6 Ủy viên Ban Thường vụ tham dự, thông 
qua các nội dung gồm: Báo cáo tổng kết năm 2021; định hướng hoạt động năm 2022; tình hình 

tài chính, nhân sự Ban Chấp hành và Văn phòng Hội. 

mailto:long@qtsc.com.vn
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- Cuộc họp Ban Chấp hành lần 1/ năm 2022 được tổ chức vào ngày 17/02/2022 tại Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, có 12/21 Ủy viên Ban Chấp hành tham dự, thông 

qua các nội dung gồm: Báo cáo tổng kết năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022; ghi nhận 

các đề xuất về việc thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành và mở rộng đối tượng tham gia hội 

viên. 

- Cuộc họp Ban Thường vụ lần 2/ năm 2022 được tổ chức vào ngày 23/7/2022 tại Khách 

sạn Sheraton Sài Gòn, có 5/6 Ủy viên Ban Thường vụ tham dự, thông qua các nội dung gồm: 

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022 

và năm 2023. 

- Cuộc họp Ban Thường vụ lần 3/ năm 2022 được tổ chức vào ngày 03/10/2022 tại 
Khách sạn Sheraton Sài Gòn, có 5/6 Ủy viên Ban Thường vụ tham dự, thông qua các nội dung: 

Kế hoạch hoạt động năm 2023; các chương trình Ngày hội tuyển 4.0, InfoComm Đông Nam Á 

2022 và Sourcing Taiwan 2022. 

7. Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố các trong nội bộ Hội (nếu có). 

III. Về hoạt động Hội 

1. Kết quả hoạt động năm 2022 

1.1. Hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao tìm kiếm đối tác, kết nối giải pháp của 

doanh nghiệp hội viên với doanh nghiệp ứng dụng 

1.1.1. Họp mặt – Giao lưu kết nối doanh nghiệp năm 2022 kết hợp triển khai Talkshow 

“Chuyển đổi số - Hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” 

Chương trình do HCA phối hợp cùng Hội Doanh nghiêp TP. Thủ Đức (TBA) tổ chức 

nhằm kết nối, tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi định hướng, đánh giá 

tiềm năng và khai thác hiệu quả các mô hình doanh nghiệp số, kinh doanh số hỗ trợ các doanh 

nghiệp ứng dụng tại TP. Thủ Đức, được diễn ra vào lúc 15g30, ngày 08/4/2022 tại Hội quán 

Doanh nhân TP. Thủ Đức. 

Chương trình thu hút gần 150 khách tham dự đến từ hội viên, đối tác của HCA và TBA 

bao gồm các cơ quan chính quyền, các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội/ hội bạn, các 

doanh nghiệp trong và ngoài ngành CNTT-VT trên địa bàn TP.HCM và TP. Thủ Đức; hơn 10 

bàn giao thương tư vấn các giải pháp, mô hình số; 04 bài tham luận chia sẻ khó khăn, thuận 
lợi và các đề xuất, kiến nghị hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp; 03 hoạt động ký kết 

biên bản ghi nhớ giữa HCA với TBA, Payoneer và Propcom mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm 

năng trong tương lai. Đồng thời, HCA chào đón 02 Câu lạc bộ chuyên ngành trực thuộc và 

34 Hội viên mới tại chương trình. 

1.1.2. Taiwan Excellence Smart Technology and Solutions Webinar 

Chương trình do HCA phối hợp cùng Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan tại 

TP.HCM (Taiwan Trade Center, INC - TAITRA) tổ chức nhằm xúc tiến, tăng cường kết nối 

thương mại, hợp tác phát triển lĩnh vực AI, IoT, 5G và các giải pháp công nghệ thông minh 

giữa doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp Việt Nam. 

Chương trình được diễn ra vào lúc 14g00, ngày 14/4/2022 với hình thức Online trên nền 
tảng trực tuyến đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham dự hội thảo; có 20 

phiên giao thương B2B với 16 doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời chương trình đã thu hút 

361 lượt xem trực tuyến thời điểm công chiếu và 2.676 lượt xem trên nền tảng Youtube sau 

04 ngày công chiếu. 

1.1.3. Hội thảo “Thúc đẩy Chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai” 
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Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Tin học tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng HCA 

tổ chức với mục tiêu tăng cường nhận thức, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chuyển 

đổi số doanh nghiệp, đồng thời xúc tiến chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh các ứng dụng, giải 

pháp CNTT góp phần nâng cao, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, được diễn ra vào 

13g00, ngày 19/4/2022 tại Thành phố Biên Hòa. 

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của hơn 150 khách mời là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Lãnh đạo các Sở, phòng ban ngành tỉnh; Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các 

hiệp hội/ hội/ câu lạc bộ ngành nghề; HCA và các doanh nghiệp trong và ngoài ngành CNTT-

VT tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Bên cạnh đó, Đoàn HCA đã tham gia 15/20 bàn giao thương, 

trưng bày các giải pháp chuyển đổi số. 

1.1.4. Khu trải nghiệm, trưng bày những sản phẩm công nghệ - giải pháp về đô thị thông 

minh của thành phố Thủ Đức và hội thảo “Thành phố Thủ Đức với định hướng xây dựng và 

phát triển thành phố thông minh – Xây dựng Bộ chuẩn công nghệ kết nối đô thị thông minh”: 

Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Hội Tin học 

TP.HCM tổ chức trong khuôn khổ của Diễn đàn Quốc tế về Công nghệ số & Triển lãm Quốc 
tế Đô thị thông minh Châu Á tại Việt Nam (Smart City Asia 2022) diễn ra từ ngày 26/5 đến 

ngày 28/5/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC. 

Khu triển lãm thành phố Thủ Đức đã nhận được sự đồng hành của 20 doanh nghiệp có 

gian hàng về chuyển đổi số, thu hút hơn 8000 lượt khách tham quan trong 03 ngày diễn ra sự 
kiện. Đồng thời, hội thảo thành phố Thủ Đức là chương trình hấp dẫn nhất trong tất cả các 

phiên hội thảo tại Diễn đàn Smart City Asia 2022 với nội dung chất lượng và hơn 250 khách 

tham dự trong nước và quốc tế đến từ các doanh nghiệp đa ngành nghề; doanh nghiệp vừa và 

nhỏ; doanh nghiệp ứng dụng; doanh nghiệp sản xuất, phân phối; chuỗi bán lẻ; doanh nghiệp 

CNTT, doanh nghiêp cung cấp sản phẩm, giải pháp số tại TP.HCM và một số tỉnh thành; các 

cơ quan báo chí truyền thông và các tổ chức khác. 

1.1.5. Vietnam Data Summit 2022: “Để Data lên tiếng” 

Chương trình do HCA phối hợp cùng Western Digital Việt Nam tổ chức, là diễn đàn đầu 

tiên về Data tại Việt Nam được tổ chức quy mô, cung cấp thông tin về xu hướng của Data cũng 

như dữ liệu mang tính học thuật lẫn thực chiến; là cơ hội kết nối trực tiếp cùng các chuyên gia 

tư vấn uy tín trong và ngoài nước về lĩnh vực Data, chuyển đổi số thông qua Data Room. 

Hội thảo được diễn ra vào ngày 24/6/2022 tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn đã thu hút 

gần 400 lượt đăng ký với hơn 300 lượt tham dự là hội viên, đối tác của HCA và đơn vị bạn 

bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp trong 

nhiều lĩnh vực: Công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, y tế, bất động sản, giáo dục, chuỗi 

bán lẻ, … với gần 45 tin bài truyền thông về họp báo và sự kiện trên các phương tiện báo đài. 

1.1.6. Tuần lễ Thúc đẩy Chuyển đổi số Phát triển Kinh tế vùng – Hậu Giang 2022 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Hậu Giang về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 

và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch số 112/KH-
UBND ngày 09/6/2022 về việc tổ chức Tuần lễ Thúc đẩy Chuyển đổi số Phát triển Kinh tế 

vùng – Hậu Giang 2022 từ ngày 07/7/2022 đến ngày 09/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 

với nhiều chương trình, hoạt động kết nối chuyên môn.  

Chương trình thu hút hơn 1.200 lượt khách tham dự; 30 chuyên gia, diễn giả hàng đầu 

về chuyển đổi số với hơn 300 tin bài, hình ảnh truyền thông về sự kiện trên các báo đài và 
các kênh truyền thông đối tác. Điểm nhấn của Tuần lễ Thúc đẩy Chuyển đổi số Phát triển Kinh 
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tế vùng – Hậu Giang 2022 chính là sự kết nối và phối hợp tổ chức của Hội Tin học TP.HCM. 

Đoàn HCA có sự tham dự của hơn 150 đại biểu, khách mời là đại diện của hơn 80 tổ chức, 

doanh nghiệp đến từ TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam; chia sẻ và trình bày 14 báo cáo 

tham luận và tham gia 27 gian hàng về các giải pháp công nghệ và các mô hình triển khai 

chuyển đổi số hiệu quả trong từng lĩnh vực như chính quyền số, du lịch, thương mại, nông 
nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; kết nối và phát động chuỗi chương trình cộng đồng với 

tổng giá trị quy đổi hơn 3.500.000.000 đồng, khẳng định sự quan tâm của cộng đồng ngành 

CNTT đối với chính quyền và người dân tỉnh Hậu Giang. 

1.1.7. Sáng ngày 22/7/2022, HCA tiếp đón và có buổi làm việc cùng Ông Kevin Cheng 

và Bà Karen Yu đại diện Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan tại TP.HCM (TAITRA) 
về các chương trình giao thương kết nối, phối hợp chi tiết trong thời gian tới, hướng đến những 

hợp tác lâu dài cho doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam. 

1.1.8. Chiều ngày 02/8/2022, HCA đã có buổi gặp gỡ và làm việc cùng lãnh đạo Chi 

nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) về định hướng 

hoạt động và kế hoạch hợp tác của đôi bên trong việc thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, 

mang đến những cơ hội kết nối thương mại đầy tiềm năng cho hội viên. 

1.1.9. Café Doanh nhân lần thứ 64 với chủ đề: “Những vướng mắc và giải pháp thực hiện 

chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” 

Chương trình do HCA phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức 
với với mục tiêu nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò của lãnh đạo trong việc thực hiện 

chuyển đổi số doanh nghiệp, được diễn ra vào ngày 27/8/2022 tại Khách sạn REX Sài Gòn. 

Chương trình thu hút hơn 200 khách tham dự đến từ các doanh nghiệp đa ngành nghề, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp ứng dụng; doanh nghiệp sản xuất, phân phối; chuỗi 

bán lẻ; doanh nghiệp CNTT; các cơ quan báo chí truyền thông và các tổ chức khác. 

1.1.10. Buổi họp Kết nối doanh nghiệp ngành CNTT Ấn Độ - Việt Nam “Networking 

India – Vietnam on IT Sector” 

Buổi kết nối do HCA và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy 

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, là cơ hội để 

các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, gặp gỡ và kết nối với doanh nghiệp CNTT Ấn 
Độ, hướng đến việc mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Buổi kết nối đầu tiên được diễn ra sôi nổi vào ngày 20/9/2022 với sự tham dự của hơn 15 

doanh nghiệp, đối tác HCA. Tiếp nối thành công của buổi kết nối đầu tiên, Tổng Lãnh sự 

quán Ấn Độ và HCA tiếp tục phối hợp tổ chức “Networking India – Vietnam on IT Sector” – 
Session 2 diễn ra vào ngày 27/9/2022 với sự tham dự của hơn 17 doanh nghiệp, đối tác HCA 

nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương về CNTT giữa doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam. 

1.1.11. Đoàn xúc tiến thương mại InfoComm Đông Nam Á 2022 

Đoàn do HCA phối hợp với Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức với mục 

tiêu giao lưu kết nối, trải nghiệm và học hỏi các xu hướng ứng dụng công nghệ mới, được diễn 
ra từ ngày 02/11 đến 04/11/2022 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham gia của 28 đại diện các 

cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. 

1.1.12. Phái đoàn Thành phố Thông minh Vương quốc Anh đến Việt Nam 

Chương trình do Bộ Thương mại Quốc tế phối hợp cùng Hiệp hội Phần mềm Việt Nam 

(VINASA) và HCA tổ chức từ ngày 07 đến 15/11/2022. Phái đoàn dự kiến gồm 11 doanh 
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nghiệp UK đến Hà Nội và TP.HCM, gặp gỡ, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và doanh 

nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Thành phố Thông minh để trao đổi các cơ hội mở rộng hợp 

tác, kinh doanh. 

Nhằm chào đón Phái đoàn Thành phố Thông minh Vương quốc Anh đến Việt Nam, tạo 

bước đệm cho sự kết nối hiệu quả trong các hoạt động giao thương vào tháng 11, Lễ Khai mạc 
được diễn ra vào ngày 11/10/2022 với hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Nhà riêng Đại sứ ở 

Hà Nội; đồng thời Chuỗi B2B matching 1:1 trực tuyến cùng doanh nghiệp UK cũng được diễn 

ra từ ngày 17/10 đến 21/10/2022. 

Phái đoàn Thành phố Thông minh Vương quốc Anh sẽ đến TP.HCM vào ngày 

14/11/2022, nhằm chào đón Phái đoàn và kiến tạo không gian kết nối giao thương hiệu quả, 
HCA tổ chức Hội nghị Kết nối & chương trình B2B matching 1:1 trực tiếp giữa doanh nghiệp 

UK và Việt Nam sẽ được diễn ra vào sáng ngày 14/11/2022 tại Khách sạn REX. 

1.1.13. HCA tham dự, giao lưu và kết nối tại Ngày hội kết nối giao thương Việt Nam – 

Đài Loan do Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan tại TP.HCM (Taiwan Trade Center, 

INC - TAITRA) tổ chức vào ngày 06/12/2022 tại Khách sạn New World nhằm xúc tiến, tăng 
cường kết nối thương mại, hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp 

Việt Nam trong các lĩnh vực đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, y tế và các sản 

phẩm, ứng dụng về nghe nhìn. 

1.1.14. HCA gặp gỡ, giao lưu với lãnh đạo và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội 

doanh nghiệp Hồng Kông, được diễn ra vào ngày 29/11/2022 tại Sở Công thương TP.HCM. 

1.2. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng và khả năng 

đào tạo của các khoa trường CNTT 

1.2.1. Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ - Dữ liệu Công nghệ thông tin Vi Na 

(VNG Cloud) triển khai Hội thảo “Giáo dục số trong bình thường mới” với chủ đề mang tính 

ứng dụng cao "Giáo dục số giai đoạn bình thường mới – tái thiết để thích nghi", được diễn ra 

vào ngày 31/3/2022 tại Hotel des Arts Saigon. 

1.2.2. Giới thiệu diễn giả cho sự kiện Talkshow "Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên 

ngành Khoa học Dữ liệu năm học 2021-2022", được diễn ra vào ngày 29/3/2022 tại Trường 

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. 

1.2.3. Phối hợp cùng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang và Tỉnh đoàn tổ chức 

chương trình Giao lưu Sinh viên tỉnh Hậu Giang với mong muốn cập nhật các xu hướng nghề 

nghiệp, cơ hội việc làm, cung cấp các kiến thức và kỹ năng nền tảng về khởi nghiệp, đổi mới, 

sáng tạo trong sinh viên. Chương trình nhận được sự quan tâm tham dự của lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các Sở ngành, trường/ viện tỉnh; HCA, các doanh nghiệp CNTT TP.HCM và 
hơn 300 sinh viên từ trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Đại học Võ Trường 

Toản, Trường Cao đẳng Luật Miền Nam. 

1.2.4. Tham dự và chia sẻ tại Ngày hội HUTECH IT Welcome Day 2022 - Hội thảo 

“Chào đón Tân sinh viên CNTT & Định hướng Nghề IT”, được diễn ra vào ngày 12/11/2022 

tại Hội trường E3-05.01, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH. 

1.2.5. Ngày hội tuyển dụng 4.0: THE NEXT OCCASION inTECH 2022 với chủ đề 

“Chinh phục Công nghệ - Kiến tạo tương lai” 

Ngày hội do HCA phối hợp cùng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM tổ 

chức, dự kiến được diễn ra vào ngày 02/12/2022 tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế 

Việt Nam - VISKY EXPO với nhiều hoạt động thiết thực, kiến tạo không gian kết nối – tuyển 
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dụng – hướng nghiệp; hướng đến các hoạt động chuyên môn, kết nối chính quyền, doanh 

nghiệp và trường viện. 

Vào ngày 25/10/2022, HCA phối hợp cùng các đối tác tổ chức Lễ Công bố Ngày hội 

Tuyển dụng 4.0 nhằm giới thiệu chuỗi hoạt động và lan tỏa thông điệp thiết thực của Ngày hội 

đến cộng đồng. Chương trình hân hạnh được đón tiếp hơn 120 khách mời bao gồm lãnh đạo 
Hội Tin học Việt Nam và các Hội Tin học thành viên; đại diện các Trường, Viện đào tạo và 

nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT; đại diện các tập đoàn, hãng và doanh nghiệp công nghệ; cùng 

phóng viên báo đài trung ương và thành phố. 

Cùng với Lễ Công bố Ngày hội Tuyển dụng 4.0 là chương trình Tọa đàm: “Xu hướng 

công nghệ chuỗi khối (Blockchain) tại Việt Nam và nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao”, 
với mục tiêu kết nối nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao tại Việt Nam và phân tích thực 

trạng, dự báo xu hướng ứng dụng Blockchain trong tương lai. 

1.2.6. Đồng hành và hỗ trợ truyền thông hơn 30 tin bài, hình ảnh về các chương trình 

tuyển dụng, ngày hội việc làm và các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên 

trên các kênh thông tin của HCA. 

1.3. Phối hợp cơ quan tổ chức, tham gia các Hội đồng ngành: 

- Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA và Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Thư ký HCA 

tham gia Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ TP.HCM lần thứ 31 năm 2022. 

- Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HCA tham gia Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ 

TP.HCM khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA tham gia Ban tổ chức; Ông Hà Thân, Phó 

Chủ tịch HCA tham gia Hội đồng giám khảo và Ban tổ chức Hội thi giải pháp ứng dụng Trí 

tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn TP.HCM năm 2022. 

- Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA tham gia Hội đồng bình xét danh hiệu 

“Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022. 

- Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA tham gia Hội đồng Giải thưởng Sáng tạo 

lần thứ 3 – năm 2023, Lĩnh vực: Truyền thông. 

1.4. Các hoạt động chuyên đề, phản biện, tư vấn, giám sát: 

- HCA góp ý Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành logistics trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 

2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” của Sở Công thương TP.HCM. 

- HCA góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ 

số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

- HCA góp ý kế hoạch, thể lệ Hội thi Tin học trẻ TP.HCM lần thứ 31 năm 2022 của 

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ. 

- Tổng hợp, đề xuất và cung cấp thông tin về kiến nghị của doanh nghiệp CNTT đối với 

thành phố, chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, chuyên 

gia ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin – Truyền thông. 

- HCA góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP.HCM lần VII, nhiệm kỳ 

2022-2027. 

- HCA góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông 

công ích kèm theo thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025 của Vụ Kế hoạch 

– Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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- HCA góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển chính phủ số, thúc 

đẩy chuyển đổi số quốc gia của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- HCA góp ý dự thảo Tờ trình và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công 

tác bảo đảm an toàn thông tin cho thiết bị camera giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- HCA cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021 cho 

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. 

1.5. Hoạt động tăng cường cơ hội phát triển, hợp tác và liên kết giữa các Hội viên 

- Thành lập Câu lạc bộ Phát triển và Ứng dụng Công nghệ số Thủ Đức – TDAC (theo 

Quyết định số 04/QĐ-HCA ban hành ngày 06/4/2022 của Hội Tin học TP.HCM) và kết nạp 

Liên minh Doanh nghiệp Chuyển đổi số - BDTA trực thuộc quản lý của HCA. 

- HCA triển khai tổng hợp thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 

các doanh nghiệp, đề xuất Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng. 

- Tiếp nhận và triển khai hơn 700 tin bài, hình ảnh truyền thông về các tin tức, sự kiện 

nổi bật trên website, fanpage và group HCA: 

+ Duy trì hoạt động hỗ trợ Hội viên trong các nội dung truyền thông. Tiếp nhận, xử lý 
và đăng các thông tin hoạt động, các sản phẩm/dịch vụ, giải pháp mới của doanh nghiệp Hội 

viên. 

+ Duy trì đăng tin bài chúc mừng sinh nhật Hội viên và Ban Chấp hành mỗi tháng. 

+ Truyền thông đến doanh nghiệp Hội viên, cộng đồng ngành CNTT nội dung các hoạt 
động, chương trình của cơ quan, đối tác trong và ngoài nước nhằm tăng cường kết nối, có cơ 

hội xúc tiến và mở rộng thị trường khách hàng và đối tác tiềm năng; mang lại giá trị gia tăng 

cho Hội viên trong năm 2022. 

+ Tổ chức hoạt động thăm doanh nghiệp Hội viên, gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu mục tiêu, 

chiến lược kinh doanh của Hội viên, qua đó hỗ trợ nhau cùng phát triển và có những hợp tác, 

kết nối hiệu quả trong tương lai. 

- HCA triển khai tổng hợp thành tích trong công tác hoạt động xã hội, cộng đồng của 

các doanh nghiệp, đề xuất khen thưởng của Hội Tin học Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu 

toàn quốc Hội Tin học Việt Nam lần thứ IX. 

1.6. Hỗ trợ truyền thông sự kiện, triển khai hoạt động của các cơ quan và đối tác 

trong và ngoài nước: 

- Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh “10th 

Vibrant Gujarat Global Summit 2022”, được diễn ra từ ngày 10 đến 12/01/2022. 

- Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” được triển khai 

từ năm 2022 - 2025 với sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với sự tài trợ, hỗ trợ kĩ 

thuật của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). 

- Kế hoạch Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021-2022, do Thủ tướng Chính phủ 

tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì tổ chức hoạt 

động xét tặng hằng năm. 

- Tập huấn về thuế/hóa đơn - Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền 

Thành phố do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp cùng Cục thuế 

Thành phố tổ chức, được diễn ra vào ngày 27/4/2022 tại Khách sạn Grand. 
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- Diễn đàn Dịch vụ Tài chính & Ngân hàng mở 2022 với chủ đề “Phát triển Hệ sinh thái 

Tài chính số tại Việt Nam – thích ứng linh hoạt, tăng trưởng và bứt phá” do IDG Việt Nam 

phối hợp cùng Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam và Hội Truyền thông số Việt Nam 

tổ chức, được diễn ra vào ngày 17/6/2022 tại Lotte Hotel SaiGon. 

- Ngày hội Công nghệ số - Chuyển đổi không giới hạn BLOCKCHAIN GLOBAL DAY 
2022 do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM (SIHUB), SPAC3SHIP và 

các đối tác Infinity Ventures Crypto và YGG SEA Vietnam tổ chức, được diễn ra vào ngày 

29/7/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến việc 

sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT của doanh nghiệp. 

- Viết bài tham luận Hội thảo khoa học “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực 

hành chính công do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, 

Sở Khoa học và Công nghệ, Thành Đoàn TP.HCM và HCA tổ chức, Hội thảo dự kiến diễn ra 

vào tháng 12/2022. 

- Hỗ trợ truyền thông và tham dự chương trình Sourcing Taiwan 2022, được diễn ra từ 

ngày 23 – 26/11/2022 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Đài Bắc. 

- Hội thảo về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hành chính công năm 2022 

do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM, Sở 

Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và HCA tổ chức, được diễn ra vào 

ngày 27/12/2022 tại Tòa nhà Viettel Complex Tower. 

- Hội thảo Chuyển đổi số trong dịch vụ công ích do Sở Tài nguyên và Môi trường 

TP.HCM phối hợp Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang 

Trung (QTSC), Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) và các đối 

tác tổ chức, được diễn ra ngày 04/01/2023 tại Hội trường Quang Trung, QTSC Building 1. 

1.7. Hoạt động ký kết hợp tác (MOU): 

Triển khai ký kết 09 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác: 

- Chiều ngày 23/3/2022, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Smart City Summit & Expo 

2022 diễn ra trực tiếp tại Đài Bắc, Đài Loan, Hội Tin học TP.HCM và Hội Tin học Đài Bắc 

(Taipei Computer Association – TCA) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu sự kết nối 
bền vững trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam và Đài Loan xúc tiến chuyển giao công nghệ, tiếp cận và khai thác các nguồn 

thị trường tiềm năng trong tương lai. 

- Tối ngày 08/4/2022, trong khuôn khổ chương trình Họp mặt – Giao lưu kết nối doanh 

nghiệp năm 2022 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Tin học TP.HCM, Hội Doanh 

nghiệp thành phố Thủ Đức, Cộng đồng Propcom và Payoneer nhằm khai thác thế mạnh, phát 

huy tiềm năng, hỗ trợ nhau cùng mở rộng và phát triển các lĩnh vực hoạt động phù hợp với 

chiến lược, kế hoạch, khả năng của mỗi bên, sử dụng có hiệu quả nguồn lực giúp đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội của 

đất nước. 

- Ngày 15/4/2022, HCA ký thỏa thuận hợp tác với Sở Thông tin và Truyền thông 

TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) nhằm phối hợp, hỗ trợ tổ chức triển 

khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 3/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về phê duyệt chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh”; thúc đẩy 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp; xây dựng Đô thị thông minh, Chính quyền số, Kinh tế số 

và Xã hội số. 
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- Ngày 29/4/2022, HCA ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Các Giải pháp Quảng 

cáo (Adsolutions) nhằm hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực của mỗi bên trong lĩnh vực hệ 

thống dự liệu, trung tâm data center. 

- Ngày 04/6/2022, trong chương trình Cafe Doanh nhân kỳ 26: Giao lưu và chia sẻ cùng 

TS. Quách Ngọc Long-Founder & CEO WorkIT với chủ đề “Chuyển đổi số trong quản trị 
doanh nghiệp và những trải nghiệm thực tiễn ứng dụng”, HCA ký thỏa thuận hợp tác với Hội 

Doanh nghiệp Quận 12 cùng phối hợp xây dựng và tổ chức các hoạt động, đặc biệt về chuyển 

đổi số nhằm nâng cao nhận thức về CNTT, đặc biệt về chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn Quận 12. 

- Sáng ngày 27/5/2022 tại hội thảo thành phố Thủ Đức trong khuôn khổ Diễn đàn Smart 
City Asia 2022 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Khoa học và Công nghệ 

thành phố Thủ Đức và HCA nhằm phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực triển khai hợp tác, 

tư vấn, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hỗ trợ thành phố Thủ Đức xây dựng Bộ 

chuẩn công nghệ kết nối đô thị thông minh. 

- Chiều ngày 08/7/2022 tại hoạt động xúc tiến, kết nối, hợp tác trong Tuần lễ Chuyển 
đổi số Phát triển Kinh tế vùng – Hậu Giang 202, HCA có buổi ký kết với Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh Hậu Giang với mục tiêu phối hợp xây dựng và tổ chức các chương trình truyền 

thông, tư vấn; các sự kiện, triển lãm, hội thảo, hội nghị mang tầm khu vực về CNTT, hướng 

đến việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy chuyển đổi số. 

2. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

- Tổ chức truyền thông, tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của 

Đảng và chính quyền đến các doanh nghiệp hội viên, doanh nghiệp trong các tòa nhà, các cao 

ốc văn phòng và các khu dân cư, nhất là tại các vùng ven, vùng có nhiều lao động nghèo, khó 

có cơ hội tiếp cận thông tin. 

- Phối hợp, tổ chức truyền thông các chính sách ưu đãi của nhà nước dành cho doanh 

nghiệp và người lao động trước ảnh hưởng của Covid-19. 

- Vận động các doanh nghiệp chia sẻ, ủng hộ người dân nghèo các vật tư, trang thiết 

bị phòng chống Covid cũng như bão lụt, thiên tai. 

IV. Phương hướng và các nội dung hoạt động trong 3 tháng cuối năm 2022 và năm 

2023 

1. Các hoạt động trọng tâm của HCA 

- Ngày hội tuyển dụng 4.0: THE NEXT OCCASION inTECH 2022 với chủ đề “Chinh 

phục Công nghệ - Kiến tạo tương lai”; 

- Họp mặt – giao lưu – kết nối doanh nghiệp 2023; 

- Smart City Asia 2023; 

- Phối hợp tổ chức Sự kiện Best 2023; 

- Ngày hội Chuyển đổi số Phát triển Kinh tế vùng – Hậu Giang 2023; 

- InfoComm Asia 2023 tại Bangkok, Thái Lan; 

- Thành lập đoàn doanh nghiệp tham quan Computex tại Taipei; 

- ThuDuc ICT Summit 2023; 

- Vietnam Data Summit 2023 và chương trình vinh danh top 5 ngành data; 

- Ngày hội Chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng tại khu vực miền Đông/Nam trung bộ; 
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- Ngày hội tư vấn tuyển sinh ngành khoa học – công nghệ; 

- Vietnam ICT Outlook – VIO 2023; 

- Chuỗi HCA Workshop, Sermina; 

- Xúc tiến thương mại – kết nối cung cầu. 

2. Các hoạt động do HCA phối hợp và hỗ trợ tổ chức cùng đối tác  

- Phối hợp với các Sở ngành như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Công thương,… trong việc triển khai các cuộc thi, các chương trình tọa đàm, hội thảo, 

triển lãm giới thiệu các ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp 

các ngành nghề, các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhóm khởi nghiệp công nghệ. 

- Bảo trợ, hỗ trợ, phối hợp với các khoa CNTT tại các trường đại học, các trường cao 
đẳng nghề CNTT triển khai các cuộc thi, các chương trình kết nối doanh nghiệp, ngày hội việc 

làm; các Talkshow hướng nghiệp/chọn ngành; Tour tham quan doanh nghiệp, xúc tiến doanh 

nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng; chương trình Giảng viên doanh nhân; lãnh đạo 

doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ xây dựng giáo trình, giáo án đào tạo phù hợp và bắt kịp xu hướng 

công nghệ, ứng dụng. 

- Phối hợp với các Hãng, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để triển khai các hoạt 

động truyền thông, hội thảo, triển lãm để giới thiệu, chia sẻ các xu hướng mới, công nghệ mới, 

ứng dụng mới đặc biệt là trong Đô thị thông mình, chuyển đổi số, tự động hóa, robot, trí tuệ 

nhân tạo… 

- Phối hợp, hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài truyền thông, triển khai 

các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm và mở rộng thị trường; các hội thảo, hội nghị, 

hội chợ trong và ngoài nước (trực tuyến hay trực tiếp). 

- Hỗ trợ, truyền thông các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước (từ 

các Bộ ngành trung ương và thành phố) đến các doanh nghiệp để các doanh nghiệp biết, nắm 

bắt và thực hiện. 

V. Đề xuất, kiến nghị: 

Thành phố bảo trợ, hỗ trợ, tạo điều kiện hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động xúc tiến 

thương mại ngành ICT với các doanh nghiệp ứng dụng thông qua các Hội thảo, hội nghị, triển 

lãm, B2B kết nối cung cầu do HCA tổ chức. 

Các Sở ngành như Thông tin Truyền thông, Công thương…. hỗ trợ HCA kết nối với các 

Hội ngành nghề, Hội doanh nghiệp quận huyện, phòng kinh tế các quận huyện để HCA gặp 

gỡ, liên kết, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm để chia sẻ, giới thiệu 

giải pháp ICT, các giải pháp chuyển đổi số phù hợp cho các doanh nghiệp trong Hội, trong 

quận huyện nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể (nhóm doanh 

nghiệp yếu thế và dễ bị tổn thương nhất là trong mùa dịch Covid-19)./. 

 


