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UBND TỈNH HẢI DƢƠNG
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CNTT-TT
Hải Dương, ngày 06 tháng 7 năm 2020
Số: 157 /TB-BTCHT

THÔNG BÁO SỐ 01
Về việc tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin
và Truyền thông Việt Nam lần thứ 24 năm 2020 tại Hải Dƣơng

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTTTT) Việt Nam là hội thảo nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các
tỉnh/thành, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT tạo sự thúc đẩy ứng
dụng và phát triển CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm
bảo quốc phòng, an ninh đã trở thành sự kiện thƣờng niên.
Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam
lần thứ 24 sẽ đƣợc tổ chức tại tỉnh Hải Dƣơng diễn ra trong 03 ngày, ngày
16/9/2020-18/9/2020 với chủ đề “Xây dựng Chính quyền điện tử gắn kết với
đô thị thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
I. MỤC ĐÍCH
Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và
chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển CNTT-TT của
tỉnh Hải Dƣơng, các Bộ, các ngành Trung ƣơng và các tỉnh, thành trong cả nƣớc
nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối, chia sẻ trong xu hƣớng cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 góp phần xây dựng Chính quyền điện tử hiện đại,
đồng bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp.
Tạo cơ hội 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, nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp
tác, giới thiệu, tƣ vấn những giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật công nghệ mới.
Quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hải Dƣơng, đặc biệt là
quảng bá tạo sự thu hút mạnh mẽ cho phát triển du lịch, kinh tế biển, nông
nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tƣ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
II. THÀNH PHẦN
1. Cơ quan bảo trợ: Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.
2. Cơ quan đồng tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Hải
Dƣơng, Hội Tin học Việt Nam.
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3. Thành phần tham gia:
1. Lãnh đạo Chính phủ, Ủy Ban quốc gia về Chính phủ điện tử, Bộ Thông
tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế
hoạch và Đầu tƣ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế;
Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài Nguyên và Môi
trƣờng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông Vận tải;
Các đơn vị chuyên trách CNTT – TT các Bộ, ngành Trung ƣơng.
2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng: Ủy ban nhân dân (UBND),
Văn phòng UBND; Công an, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và
Đầu tƣ; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở
Y tế; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên và
Môi trƣờng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận
tải.
3. Tỉnh Hải Dƣơng: Thƣờng trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; các
tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh; Phòng Văn hóa Thông tin, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành
phố.
4. Hội Tin học các tỉnh, thành phố; Các hội, hiệp hội ngành, nghề trên lĩnh
vực CNTT-TT.
5. Các Trƣờng đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về
CNTT-TT trong và ngoài tỉnh.
6. Các Tập đoàn, Tổng công ty, tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT.
7. Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình.
Dự kiến số lƣợng đại biểu tham dự chính thức khoảng 1.000 ngƣời.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian: Từ ngày 16/9-18/9/2020, (03 ngày).
1.1 Ngày thứ nhất: (trước Hội thảo)
- Tổ chức trao tặng thiết bị tin học cho các xã khó khăn, ƣu tiên các xã
phấn đấu xây dựng nông thôn mới năm 2020;
- Triển lãm sản phẩm CNTT-TT: Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công
nghệ mới trong lĩnh vực CNTT-TT;
- Tổ chức Hội nghị Hội tin học Việt Nam và các Hội tin học thành viên;
- Tổ chức tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh.
1.2. Ngày thứ hai: (Hội thảo)
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a) Buổi sáng: Tổ chức phiên toàn thể tại Hội trƣờng chính
+ Chƣơng trình khai mạc Hội thảo.
+ Các báo cáo tham luận chuyên đề chính.
+ Thảo luận và tọa đàm.
+ Tặng hoa, quà lƣu niệm cho các đơn vị tài trợ Hội thảo.
+ Công bố Báo cáo Việt Nam ICT Index Việt Nam năm 2020.
+ Trao cờ tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần 25 năm 2021
cho đại diện tỉnh, thành phố đăng cai.
b) Buổi chiều:
- Tổ chức phiên họp Hội Tin học Việt Nam và các Hội Tin học thành viên.
- Tổ chức 02 phân ban song song để báo cáo tham luận theo chuyên đề.
1.3. Ngày thứ ba: Tổ chức tham quan một số địa điểm văn hóa, du lịch
tỉnh Hải Dƣơng.
2. Địa điểm:
Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, đƣờng Tôn Đức Thắng – Thành phố Hải
Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng.
IV. NỘI DUNG
1. Định hƣớng hội thảo:
Năm 2020, Hội thảo sẽ tiếp tục tập trung bám sát các chủ trƣơng, định
hƣớng của Đảng và Nhà nƣớc tại các văn bản: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày
01/7/2014 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát
triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc
tế; Nghị quyết dố 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Ban chấp hành Trung ƣơng về
một số chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp
lần thứ tƣ; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Chƣơng
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày
01/7/2014 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát
triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc
tế; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định
hƣớng đến năm 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6 của Thủ tƣớng
Chính phủ phê duyệt "Chƣơng trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hƣớng đến năm 2030"; Kết luận số 77-KL/TW 05/6/2020 của Bộ Chính trị về
chủ trƣơng khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển
nền kinh tế đất nƣớc và các văn bản khác về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công
nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, cũng
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nhƣ nhằm đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, hƣớng tới chính phủ
số, xã hội số và nền kinh tế số.
2. Nội dung hội thảo:
2.1. Đối với cấp Trung ƣơng:
- Chính phủ điện tử những thành tựu đạt đƣợc, các giải pháp, định hƣớng
giai đoạn 2020-2025, định hƣớng đến 2030.
- Kiến trúc Chính phủ điện tử, mô hình đô thị thông minh.
- Đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tập trung nguồn
lực để phát triển một số nền tảng công nghệ dùng chung, các hệ thống cơ sở dữ
liệu quốc gia cốt lõi tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử kết nối các ứng
dụng cấp quốc gia và tại địa phƣơng.
- Hiện trạng và định hƣớng nâng cao an toàn thông tin trong các cơ quan
nhà nƣớc;
- Phát triển hạ tầng CNTT-TT, giải pháp và định hƣớng dùng chung hạ tầng
viễn thông, CNTT;
- Ứng dụng CNTT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tình hình
dịch bệnh.
2.2. Đối với các mô hình nổi bật của các tỉnh/thành:
- Mô hình hƣớng thuê dịch vụ công nghệ thông tin song song với việc triển
khai kết cấu hạ tầng CNTT tập trung quản lý kho dữ liệu;
- Số hóa dữ liệu, kết nối, tích hợp, chia sẻ, liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ
chính quyền điện tử, phát triển kinh tế-xã hội.
- Hiệu quả mô hình cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3,4.
- An toàn thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh.
- Nguồn lực, nguồn nhân lực cho phát triển CNTT-TT.
- Tạo môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi cho ứng dụng công nghệ mới và phát
triển công nghệ thông tin.
2.3. Phát triển Chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh trong
bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0
- Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực văn hóa, du lịch để phát triển kinh tế địa
phƣơng, liên kết phát triển du lịch các khu vực; trong lĩnh vực tài nguyên, nông
nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục.
- Giải pháp trí tuệ nhân tạo lắng nghe dƣ luận xã hội trên kênh mạng trực
tuyến, phân tích hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nƣớc.
- Giải pháp Trung tâm điều hành đô thị thông minh.
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- Giải pháp xây dựng kho dữ liệu số cấp tỉnh.
- Giải pháp thu thập, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trung ƣơng và địa
phƣơng.
- Giải pháp thúc đẩy sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ xây
dựng chính quyền điện tử từ Trung ƣơng đến địa phƣơng.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG SONG SONG HỘI THẢO
1. Tổ chức trao tặng thiết bị tin học cho một số xã khó khăn tỉnh Hải
Dƣơng.
2. Triển lãm sản phẩm CNTT-TT: Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công
nghệ mới trong lĩnh vực CNTT-TT.
3. Tổ chức giải thể thao;
4. Tổ chức Hội nghị Hội tin học Việt Nam và các Hội tin học thành viên.
5. Tham quan một số điểm văn hóa, du lịch tỉnh Hải Dƣơng.
VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
Với tính chất quan trọng, quy mô của Hội thảo hợp tác phát triển CNTTTT, để công tác tổ chức đƣợc chu đáo đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức Hội thảo trân
trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự, tham gia báo cáo tham
luận, tài trợ, triển lãm, trƣng bày các sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực CNTTTT tại Hội thảo.
1. Đăng ký tham dự Hội thảo:
a) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương:
Điạ chỉ : 199 Nguyễn Lƣơng Bằng – Thành phố Hải Dƣơng – tỉnh Hải
Dƣơng; Điện thoại: 02203.897.350; Email: sotttt@haiduong.gov.vn
Liên hệ: ông Nguyễn Hữu Đặng – Chánh Văn phòng; di động:
0949.883.645; Email: nguyenhuudang@haiduong.gov.vn.
b) Văn phòng Hội Tin học Việt Nam:
Địa chỉ : Tầng 6 số 14 Trần Hƣng Đạo, thành phố Hà Nội. ĐT:
04.38211725 /39712597 máy lẻ 601, 603, Fax: 04.38211708, Email :
vaip@vnn.vn hoặc vpvaip1@gmail.com
Liên hệ: Bà Nguyễn Xuân Hƣơng; Di động: 0986727473.
2. Đăng ký tham luận và tham gia triển lãm sản phẩm CNTT-TT:
Đề nghị gửi bản in, kèm theo văn bản điện tử qua địa chỉ hộp thƣ điện tử.
Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Kha – Trƣởng phòng Công nghệ thông tin; di
động: 0904.081.819; Email: nguyenminhkha@haiduong.gov.vn
Thời hạn đăng ký báo cáo tham luận:
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- Đăng ký chủ đề, tóm tắt báo cáo, gửi trƣớc ngày 01/8/2020.
- Toàn văn báo cáo tham luận, gửi trƣớc ngày 20/8/2020.
- Thời hạn đăng ký tham gia triển lãm, trƣng bày sản phẩm: trƣớc ngày
01/8/2020.
3. Đăng ký tài trợ hội thảo:
Ban Tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp và tổ chức tham gia đóng góp ủng
hộ và tài trợ Hội thảo; đề nghị đăng ký trƣớc ngày 30/7/2020 bằng công văn,
email hoặc fax về địa chỉ:
Điạ chỉ : 199 Nguyễn Lƣơng Bằng – Thành phố Hải Dƣơng – tỉnh Hải
Dƣơng; điện thoại: 02203.897.359; Email:
Liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Hải – Phó Chánh Văn phòng; di động:
0904.156.956; Email: nguyenngochai@haiduong.gov.vn.
4. Thông tin về Hội thảo tại website:
http://www.vaip.org.vn
Ban Tổ chức rất hân hạnh đƣợc đón tiếp Quý đại biểu tham dự Hội thảo./.
Nơi nhận:
- Nhƣ thành phần;
- Ủy ban Quốc gia về CPĐT;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
(Để b/c)
- Thƣờng trực Tỉnh ủy;
- Thƣờng trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- Các Thành viên BTC;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Tập đoàn, doanh nghiệp CNTT-TT;
- Lƣu: VT, KGVX, Nam(120).

TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lƣơng Văn Cầu
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PHIẾU ÐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN
THÔNG VIỆT NAM LẦN THỨ XXIV TẠI HẢI DƢƠNG
(Ban hành kèm theo Thông báo số:
/TB-BTCHT ngày
/6/2020 của
Ban Tổ chức Hội thảo)
1. Tên Cơ quan / Ðơn vị: .............................................................................
Địa chỉ: …….……………………………………………………………….
Điện thoại: …………………..Fax:…………………..E-mail:……………..
2. Đăng ký tham dự, tham luận, tài trợ:
TT

Họ tên

Chức vụ

Cơ quan/
đơn vị

Liên hệ (ĐT,
eMail)

Đăng ký nội
dung (*)

1
2
3
Ghi chú (*): Phân ban chính, các chuyên đề, nội dung báo cáo tham luận,
đầu mối liên hệ tài trợ
3. Ðăng ký khách sạn:

 Tự túc

 Nhờ BTC

4. Đăng ký thăm quan - du lịch :

 Có

 Không

.........., ngày ...... tháng ...... năm 2019
Ngƣời đăng ký hoặc đại diện cơ quan/đơn vị

