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Hoạt động năm 2016 của CLB Phần mềm Khánh Hòa 
 

1. Mục đích, yêu cầu: 
Nhằm cụ thể hóa phương hướng, chương trình hoạt động của CLB phần 

mềm. Đồng thời chủ động trong triển khai và phối hợp thực hiện để hoàn thành 
niệm vụ được giao. 

2. Chương trình: 

TT Công việc Hoàn 
thành Chủ trì 

1 

Thông tin, truyền thông, giới thiệu hoạt động, điều 
lệ CLB Phần mềm: Xây dựng chuyên mục CLB 
phần mềm trên trang KAICT, Email, Facebook, 
thiết kế Logo,bì thư CLB,… 

30/3/2016 A.Huy 

2 Tổ chức, quảng bá, giới thiệu để thu hút, kết nạp 
thêm thành viên CLB phần mềm. 

Cả năm 
2016 A.Thái 

3 
Tổ chức ngày hội “Cơ hội thực tập và Tuyển dụng” 
cho sinh viên năm cuối ngành CNTT và Truyền 
thông của Khánh Hòa tại trường Đại học Nha Trang. 

7/5/2016 A.Lưỡng 

4 
Tổ chức Hội thảo giới thiệu các giải pháp ứng dụng 
CNTT, tư vấn triển khai cho doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa. 

14/5/2016 H. Anh 

5 Tổ chức buổi Seminar giới thiệu các xu hướng công 
nghệ mới lĩnh vực công nghệ phần mềm. 9/2016 A. Huy 

6 
Tổ chức Hội thảo giới thiệu các giải pháp ứng dụng 
CNTT cho doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du lịch 
Khánh Hòa  

11/2016 A.Toàn 

7 
Phối hợp với Hội tin học tổ chức tốt các hoạt động 
thường niên Hội như IT Café và các hoạt động khác 
được phân công. 

Cả năm 
2016 

A. 
Lưỡng 

và BCN 
3. Triển khai thực hiện: 
Người được phân công chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội 

dung công việc được phân công, phối hợp BCN và các thành viên CLB, BCH 
Hội Tin học tỉnh để hoàn thành nhiệm vụ. 

Chủ nhiệm CLB Phần mềm phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết của các 
thành viên được phân công, thường xuyên theo dõi, hỗ trợ để các thành viên 
hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Nơi nhận: 

TM.CLB PHẦN MỀM 

- BCH Hội Tin học KH; 
- BCN CLB phần mềm. 
- Lưu VP, Website hội. 

CHỦ NHIỆM 
 

(đã ký) 
 

Đinh Đồng Lưỡng 



KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

TT Công việc Mục tiêu Hoàn 
thành 

Địa 
điểm 

Thực hiện 
Ghi chú Chủ 

trì 
Phối 
hợp 

1 

Thông tin, truyền thông, giới thiệu 
hoạt động, điều lệ CLB Phần mềm: 
Xây dựng chuyên mục CLB phần 
mềm trên trang KAICT, Email, 
Facebook, thiết kế Logo,… 

Xây dựng chuyên mục trên trang web 
Hội tin học. 
Tạo thành các kênh truyền thông 
online  để tuyên truyền, quảng bá mục 
đích, lợi ích, hoạt động của CLB  

30/3/2016 

 

A. Huy 

 
 
BCN 

 

2 
Tổ chức, quảng bá, giới thiệu để 
thu hút, kết nạp thêm thành viên 
CLB phần mềm 

Thu hút kết nạp thành viên tham gia 
CLB Cả năm 

2016 

 
A.Thái 

 
BCN 

 

3 

Tổ chức ngày hội “Cơ hội thực tập 
và Tuyển dụng tại Công viên phần 
mềm Quang Trung” cho sinh viên 
năm 3-4 ngành CNTT và Truyền 
thông của tỉnh Khánh Hòa tại 
trường Đại học Nha Trang 

Cầu nối giữa Doanh nghiệp CNTT và 
các Trường ĐH, CĐ. 
Hỗ trợ sinh viên tiếp cận công nghệ, 
kỹ năng, việc làm trong môi trường 
chuyên nghiệp 

7/5/2016 
Đại học 

Nha 
Trang 

A. 
Lưỡng 

H. 
Anh 

SV năm 3-
4 ngành 

CNTT&TT 
tại Khánh 

Hòa 

4 

Tổ chức Hội thảo giới thiệu các 
giải pháp ứng dụng CNTT cho 
doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa. 

Cầu nối giữa Doanh nghiệp CNTT và 
doanh nghiệp ứng dụng CNTT 
Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tiếp cận 
khách hàng tiềm năng   

14/5/2016 

Thông 
báo sau H.Anh BCN  

5 

Tổ chức buổi Seminar giới thiệu 
các xu hướng công nghệ mới trong 
ứng dụng CNTT và Truyền thông 

Giới thiệu các xu hướng công nghệ 
mới trên thế giới, hỗ trợ sinh viên định 
hướng nghiên cứu, học tập phù hợp 
với xu hướng hiện tại. 

9/2016 
Đại học 

Nha 
Trang 

A.Huy BCN  

6 

Tổ chức Hội thảo giới thiệu các 
giải pháp ứng dụng CNTT cho 
doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Du 
lịch Khánh Hòa  

Cầu nối giữa Doanh nghiệp CNTT và 
doanh nghiệp ứng dụng CNTT 
Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tiếp cận 
khách hàng tiềm năng.   

11/2016 

Thông 
báo sau A. 

Toàn BCN  

 


