
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nha Trang ngày 16 tháng 5 năm 2018 
 

 Kính gửi:  Quý Khách Sạn 
 

 Thực hiện kế hoạch phát triển các hoạt động công nghệ thông tin phục vụ xã hội trong năm 

2018, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Hiệp Hội Du Lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương 

trình huấn luyện và cập nhập kiến thức quản trị công nghệ thông tin trong khách sạn với chủ đề 

“Thách thức trong chuyển đổi số”. 

Thời gian: từ 7:30 đến 11g30 ngày thứ Bảy, 26 tháng 5 năm 2018 

Địa điểm: Khách sạn Galina – 05 Hùng Vương, Tp. Nha Trang 
 

Mục tiêu chính của chương trình là cập nhập các kiến thức về xu hướng kỹ thuật cũng như 

chính sách định hướng mới trong lĩnh vực CNTT dành cho khách sạn; tạo điều kiện để các nhân 

sự chuyên trách trong lĩnh vực này giao lưu và học hỏi lẫn nhau qua các phiên thảo luận nhóm. 

Sau chương trình, người tham gia được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn 

luyện. Ngoài ra, chương trình có trao một số phần quà cho các nhóm xuất sắc trong các phiên 

thảo luận. 
 

Kinh phí tổ chức chương trình được một số đơn vị tài trợ nên ban tổ chức miễn phí 150 suất 

đăng ký trước. Các suất từ 151 trở đi sẽ thanh toán phí 200.000đ/suất. Mỗi khách sạn sẽ được 

đăng ký tối đa 02 suất dành cho nhân sự (khuyến cáo): Tổng quản lý (GM), Quản lý CNTT (ITM). 
  

Đăng ký trực tuyến tại: http://hoitinhoc.khanhhoa.vn/itm2018  

Thông tin liên hệ ban tổ chức:  Ông Nguyễn Tri Huy (Trưởng ban tổ chức) 

Điện thoại: 0903 500 600, email: huy@kaict.org.vn 

     
Trân trọng. 

                      TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ 

        HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA 
 
 
 
 
 
                   NGUYỄN TRI HUY 
 

 

HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA 

Tài trợ kim cương 

Tài trợ vàng Tài trợ bạc 

https://goo.gl/maps/tFrusnpV7v22
http://hoitinhoc.khanhhoa.vn/itm2018


 
 

LỊCH TRÌNH 

STT Thời gian Nội dung Phụ trách 

1 7:30 Đăng ký Ban tổ chức 

2 8:00-8:15 Phát biểu khai mạc Hội Tin Học KH 
Đơn vị Đồng Hành 

3 8:15-8:30 Huấn luyện 1: Du lịch thông minh trong 
thành phố thông minh và định hướng thúc 
đẩy ứng dụng công nghệ cho nhóm ngành 
du lịch khách sạn của Tỉnh Khánh Hòa. 

Ông Bùi Vũ Vĩnh 
Trưởng Phòng CNTT 
Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh 
Khánh Hòa 

4 8:35 – 9:05 Huấn luyện 2: Ứng dụng các công nghệ số 
hóa nhằm tăng tính cạnh tranh trong 
Ngành khách sạn 

Ông Nguyễn Đặng Trường Giang 
Trưởng phòng kỹ thuật KHDN 
Công ty LG Việt Nam 

5 9:05 – 9:25 Thực hành 1: Giải quyết vấn đề cạnh tranh 
lành mạnh thông qua chiến lược ứng dụng 
công nghệ số. 

Ban tổ chức 
Ông Nguyễn Đặng Trường Giang 

6 9:25 – 9:40 Nghỉ giải lao (tiệc ngọt) 
 

7 9:40 – 10:10 Huấn luyện 3: Xu hướng áp dụng IoT 
(Internet of Things) trong lĩnh vực Khách 
sạn 

Ông Mai Nhất Đình 
Kỹ sư trưởng 
TDA Solutions 

8 10:10 – 10g30 Thực hành 2: Lập  kế hoạch và giải pháp 
ứng dụng IoT trong lĩnh vực khách sạn. 

Ban tổ chức 
Ông Mai Nhất Đình 

9 10:30 – 11:00 Tổng kết, bế mạc, trao chứng nhận Ban tổ chức 

 


