BAN TỔ CHỨC
HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTTTT VIỆT NAM LẦN THỨ XVIII
Số: 547/BTC-HT/STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Mời tài trợ và tham gia triển lãm tại Hội thảo

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: các Đơn vị và Doanh nghiệp
Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam
lần thứ XVIII tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 28-30/8/2014 với chủ đề: “Chính quyền
điện tử: Hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút
đầu tư” sẽ thu hút gần 600 đại biểu tham dự với những tham luận và báo cáo tổng
hợp về hiện trạng và định hướng xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử trong các
cơ quan chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương.
Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và
chuyên gia trao đổi về các vấn đề quan trọng trong việc định hướng xây dựng Chính
quyền - Chính phủ điện tử trong đó có giới thiệu về Đề án Chính quyền điện tử tỉnh
Quảng Ninh cũng như các nội dung phối hợp, liên kết giữa các tỉnh trong vùng, các
vùng kinh tế trong cả nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, hợp tác CNTT-TT phục vụ
hội nhập và phát triển. Hội thảo định hướng với các nội dung đang rất được quan
tâm hiện nay như: cơ chế, chính sách liên quan tới sử dụng dịch vụ CNTT trong các
cơ quan nhà nước, cấu trúc - mô hình Chính phủ điện tử, các giải pháp và phần
mềm dùng chung trong xây dựng Chính quyền điện tử, các tiếp cận cơ sở dữ liệu
quốc gia từ Trung ương tới địa phương...
Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân và các chuyên gia
hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về hoạt
động của đơn vị mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết liên doanh phát triển thị
trường...
Bảo trợ: Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT
Cơ quan tổ chức:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Hội Tin học Việt Nam
Hội Tin học Tp Hồ Chí Minh
Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh

Hội thảo bao gồm Hội thảo chính (ngày 29/8), các chuyên đề song song và
các hoạt động bên lề trong 02 ngày 28 và 30/08/2014. Ngoài các tham luận tại Hội
thảo còn các hoạt động như Triển lãm giới thiệu sản phẩm - giải pháp, giới thiệu các
mô hình ứng dụng CNTT-TT,... Đây là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu năng lực
hoạt động của mình trong ứng dụng và dịch vụ CNTT-TT, quảng bá thương hiệu và
giới thiệu các sản phẩm, giải pháp.
Ban Tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị tham gia triển lãm và tài trợ
cho Hội thảo, đề nghị các doanh nghiệp và đơn vị tham gia và tài trợ cho các hoạt
động ý nghĩa bên cạnh như Chương trình trao tặng máy tính, giao lưu thể thao, thăm
quan du lịch... Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền lợi của các nhà

tài trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng với những hình thức trang trọng
nhất trong suốt thời gian diễn ra Hội thảo (Hình thức tài trợ Hội thảo và các hoạt
động bên lề được đăng tải tại địa chỉ http://ict2014.quangninh.gov.vn và
http://www.vaip.org.vn ).
Ban Tổ chức kính mời các doanh nghiệp và đơn vị quan tâm, tài trợ cho Hội
thảo và đó cũng là hình thức quảng bá thương hiệu, sản phẩm công nghệ trong tiến
trình đẩy mạnh ứng dụng CNTT-TT vào sản xuất, kinh doanh.
Chi tiết liên hệ:
+ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, p. Hồng Hà – Tp. Hạ Long - Quảng Ninh.
ĐT: 033 3638818 / 0988 764879 (Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Chánh Văn phòng).
Fax: 033 3638822

Email: ngothithuyhang@quangninh.gov.vn.

Đơn vị thụ hưởng:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Tài khoản: 3713

Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

+ Hội Tin học Việt Nam
Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà nội
ĐT: 04 38211725/39712597 ext 603 (Bà Nguyễn Xuân Hương)
Email: vaip@vnn.vn

Website: www.vaip.org.vn

Trân trọng cảm ơn!
Nơi gửi:
- Như trên;
- BTC Hội thảo HT-PT CNTT-TT;
- Lưu: VP STTTT.
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