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BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III VÀ 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III 

 

I. Tình hình chung (đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm 

kỳ III) 

1. Thuận lợi 

 - Hội viên Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa nhìn chung là đoàn kết, nhiệt tình và có 

trách nhiệm với hoạt động của hội; mặt bằng chung trình độ chuyên môn của hội viên 

là tương đối cao, đáp ứng được yêu cầu tư vấn, phản biện xã hội về lĩnh vực công nghệ 

thông tin và truyền thông của địa phương. Trong nhiệm kỳ III, không xảy ra tình trạng 

khiếu kiện, bảo đảm được tính nhất quán trong sinh hoạt Hội. 

 - Hội tin học tỉnh Khánh Hòa được các cơ quan trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ và 

mời đồng hành cùng các chương trình, hội nghị, hội thảo của địa phương. Từ đó cho 

thấy hình ảnh, tiếng nói của Hội tin học tỉnh Khánh Hòa đã và đang được ghi nhận. 

 - Xây dựng và phát triển các hoạt động phong trào, hoạt động từ thiện đã đóng 

góp rất lớn cho uy tín và sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, của dư luận xã hội. 

 - Mặc dù nền kinh tế của nước ta đang còn có nhiều khó khăn sau đại dịch 

Covid-19 nhưng thị trường công nghệ thông tin và truyền thông của địa phương và 

trong nước vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao theo xu hướng chuyển đổi số mạnh 

mẽ. Nhận thức chung xã hội về vị trí, vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông 

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đã có sự thay đổi hết sức sâu sắc. Đây chính 

là động lực to lớn cho sự phát triển nguồn lực công nghệ thông tin và truyền thông, 

trong đó các hoạt động của doanh nghiệp và hội đóng vai trò kết nối, thúc đẩy. 

- Về cơ bản, các hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua đã bám sát và hoàn 

thành tốt hầu hết các nhiệm vụ do Đại hội lần thứ III đề ra, đã khẳng định được vị trí 

của Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa trong sự nghiệp phát triển ứng dụng công nghệ thông 

tin của địa phương. 
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2. Khó khăn, hạn chế 

- Hoạt động của BCH trong nhiệm kỳ III có rời rạc, chưa đều và chưa phát huy 

hết năng lực, sở trường của các thành viên cũng như Ban chấp hành. Đây là hạn chế 

lớn, tác dụng tiêu cực đến kết quả hoạt động của Hội. 

- Công tác phát triển hội viên chưa thật sự hoàn chỉnh, tăng về hội viên tập thể 

nhưng rất yếu về hội viên cá nhân. Chưa phát triển mạnh ở lực lượng chuyên gia công 

nghệ thông tin - truyền thông đang công tác tại các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu 

khoa học và cơ quan nhà nước khác. Chưa phát triển được lực lượng hội viên ở các 

khu vực ngoài tp Nha Trang. 

- Dù Ban chấp hành đã rất nổ lực nhưng nhìn chung còn thiếu các hoạt động 

mang tính hệ thống và ổn định nhằm gắn kết hội viên với tổ chức hội, đặc biệt chưa có 

những hoạt động cụ thể bảo vệ quyền lợi hội viên và tập hợp lực lượng ngành nghề. 

- Chưa phát huy được vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp công nghệ thông tin 

với các cơ quan, tổ chức có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Chưa xây dựng, đề xuất được nội dung cũng như định hướng mới cho công 

tác tuyên truyền, phổ cập tin học thông qua xã hội hoá đào tạo nguồn lực công nghệ 

thông tin cho địa phương. 

- Chưa định hướng được hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc 

chuyên ngành công nghệ thông tin - truyền thông nhằm phục vụ các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

- Số lượng hội viên giảm nhiều so với nhiệm kỳ II do ảnh hưởng của COVID-

19 dẫn đến một số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, thu nhỏ quy mô và không còn 

quan tâm đến các hoạt động Hội khi vấn đề thu nhập của doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

nặng nè. 

- Chậm trễ trong việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV. 

 

II. Kết quả đạt được 

1. Về xây dựng tổ chức hội: 

a) Về hội viên:  

- Tổng số lượng Hội viên tính đến 30/04/2022 là: 51 

Trong đó:  

Hội viên tổ chức: 32 đơn vị  

Hội viên cá nhân: 15 

Hội viên danh dự: 4 

b) Những người làm việc chuyên trách tại Hội: 2 người 

Trong đó: số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: không có. 

c) Số lượng các tổ chức trực thuộc 

- Tổ chức có tư cách pháp nhân: Trung tâm nghiên cứu và phát triển 

nguồn lực CNTT. 
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- Tổ chức cơ sở thuộc hội:  

Câu lạc bộ doanh nghiệp công nghệ thông tin. 

Câu lạc bộ Phần mềm  Khánh Hòa. 

d) Ban chấp hành: dù bị khuyết nhân sự nhưng ban chấp hành nhiệm kỳ III đã 

có những nổ lực để duy trì hoạt đồng và gắn kết hội viên. 

 

2. Các hoạt động hội nghị, hội thảo, sự kiện của Hội: 

- Ngày  26/4/2013,  Hội phối hợp với công HP Việt Nam tổ chức hội thảo " Các 

ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp" tại khách sạn Yasaka với gần 200 

đại diện doanh nghiệp tham dự. Nhân dịp này, Hội cũng đã nhận 24.000.000 đồng tiền 

đóng góp cho quĩ học bổng do các cá nhân, doanh nghiệp tặng. 

- Ngày 22/6/2013, Hội phối hợp với Sở Thông tin- truyền thông, Sở Khoa học 

Công nghệ tổ chức sự kiện "Gặp gỡ ICT Khánh Hoà 2013"  tại nhà hàng Champa 

Island  với sự tài trợ chính của công ty Intel Việt Nam. Sự kiện này được tổ chức nhằm 

tìm cơ hội tập hợp, kết nối giới CNTT trong toàn tỉnh để có thể phối hợp, trao đổi kinh 

nghiệm công tác và xây dựng hoạt động tập thể, phát huy được tiền năng trí tuệ của 

từng người.    

- Ngày 3/6/2014, Hội phối hợp với công ty Microsoft VN tổ chức hội thảo chủ 

đề "Giải pháp tiết kiệm - hợp pháp với tin học đám mây". Hội thảo đã thu hút được 

gần 80 doanh nghiệp tham dự. 

- Ngày  28/6/2014,  Hội phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin và 

truyền thông Khánh Hòa cùng tổ chức sự kiện " Gặp gỡ ICT Khánh Hòa 2014". Hội 

thảo được sự hỗ trợ của công ty Intel Việt Nam và công ty Microsoft Việt Nam. Có 

hơn 270 đại biểu là các bộ, nhân viên ICT của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp 

trong toàn tỉnh Khánh Hoà tham dự. Nhân dịp này, các doanh nghiệp hội viên đã đóng 

góp 8 bộ máy tính cho chương trình chương trình "Máy tính cho cuộc sống"  tại tỉnh 

Khánh Hòa, vận động được 16.000.000 đồng cho quĩ học bổng của hội. 

- Từ ngày 28 đến ngày 30/8/2014, Đại diện Hội tin học Khánh Hòa đã tham dự  

Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 18 

do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Hội Tin học 

Việt Nam đồng tổ chức; với chủ đề "Chính quyền điện tử: Hỗ trợ cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư" tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Ngày 27/9/2014, hội thảo liên hội lần thứ nhất đã diễn ra tại Khách sạn 

Yasaka, 18 Trần Phú Nha Trang với chủ đề "Xây dựng thương hiệu và An toàn thông 

tin trong quản trị doanh nghiệp". Hội thảo là đợt sinh hoạt chung đầu tiên do Hội Tin 

học Khánh Hòa, Hội Doanh nhân nữ Khánh Hòa, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hoà và 

Hiệp hội du lịch Khánh Hòa cùng phối hợp tổ chức với sự tham gia của trên 200 lãnh 

đạo doanh nghiệp hội viên. Nhân dịp này các hội đã tổ chức ký kết chương trình hợp 

tác chung.  

- Ngày 26/10/2014, ngày CNTT dành cho sinh viên (IT DAY) đã diễn ra lúc 8 

giờ tại hội trường 2 trường Đại học Nha Trang với sự tham gia của gần 500 sinh viên 

đến từ các trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang, Cao Đẳng Nghề Nha Trang, Cao 
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Đẳng Y tế, Cao Đẳng Văn hóa- Du lịch, Đại học Nha Trang và Đại học Thông tin liên 

lạc. Hội tin học Khánh Hòa phối hợp với Khoa CNTT trường Đại học Nha Trang và 

Hội sinh viên Khánh Hòa đồng tổ chức sự kiện này. 

   - Trong các ngày 26-28/11/2014, được sự cho phép của UBND tỉnh, Hội Tin 

học lần đầu tiên tổ chức hội thảo quốc tế  Châu Á về Máy học lần thứ 6  (ACML 

_2014) tại Khách sạn Sunrise, Nha Trang. Hội thảo được sự phối hợp đồng tổ chức 

của Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Bách Khoa tp Hồ Chí Minh, Viện 

Công nghệ cao Nhật Bản... Hội thảo đã thu hút gần 100 chuyên gia, giáo sư, nghiên 

cứu sinh các trường đại học của gần 16 quốc gia tham dự. 

- Trong các ngày 1-3/12/2014, được sự cho phép của UBND tỉnh, Hội Tin học 

lần đầu tiên tổ chức hội thảo quốc tế  Châu Á về Hệ thống thông tin lần thứ 3  (ACIS 

_2014) tại Khách sạn Sunrise, Nha Trang. Hội thảo được sự phối hợp đồng tổ chức 

của Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Bách Khoa tp Hồ Chí Minh, Viện 

Công nghệ cao Nhật bản... Hội thảo đã thu hút gần 120 chuyên gia, giáo sư, nghiên 

cứu sinh các trường đại học của gần 24 quốc gia tham dự. 

- Ngày 28/3/2015, Hội cùng với công ty Mắt Bão Tp. Hồ Chí Minh tổ chức hội 

thảo Thương mại điện tử và công nghệ thanh toán qua thẻ. Hội thảo có sự phối hợp 

của Hội doanh nhân nữ, Hội doanh nhân trẻ và Hiệp hội du lịch Khánh Hòa và sự hỗ 

trợ của ngân hàng VP Bank. Nhân dịp này, công ty Mắt Bão tp Hồ Chí Minh trao tặng 

quĩ học bổng của hội số tiền là 10.000.000 đồng, trường đại học Thông tin liên lạc 

tặng quỹ học bổng 2.000.000đ, Hội Doanh nhân Nữ tặng 2.000.000đ. 

- Ngày 21-22/5/2015, Câu lạc bộ doanh nghiệp tổ chức IT DAY dành cho lãnh 

đạo doanh nghiệp CNTT trong toàn quốc. Sự kiện thu hút gần 200 đại biểu về tham  

dự bao gồm hội thảo, giao lưu thể thao, tham quan du lịch,...  

- Ngày  20/6/2015, theo kế hoạch hợp tác đã kí kết,  Hội cùng  với Sở Khoa học 

Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông Khánh Hòa tổ chức sự kiện "Gặp gỡ ICT 

Khánh Hòa 2015" tại Khu du lịch Champa Island. Đây là hoạt động hàng năm dành 

cho giới CNTT trong tỉnh Khánh Hòa nhằm giao lưu, tìm hiểu chính sách ICT của tỉnh 

Khánh Hoà và của quốc gia, tìm hiểu công nghệ mới.  Nhân dịp này, Hội tổ chức tôn 

vinh các đơn vị hội viên có thành tích đóng góp cho hoạt động hội, giới thiệu Hội trí 

thức Khánh Hòa và cùng tham gia chương trình "Máy tính cho cuộc sống"  do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát động.  

- Từ ngày 29/11/2016 đến ngày 2/12/2016, Hội tin học phối hợp với trường Đại 

học Nha Trang, Hội tin học Việt Nam tổ chức sự kiện Olympic tin học sinh viên toàn 

quốc và thi lập trình sinh viên quốc tế tại trường Đại học Nha Trang với hơn 500 sinh 

viên dự thi và 8 đoàn quốc tế. 

- Ngày 10/12/2016, Câu lạc bộ phần mềm của Hội tổ chức hội thảo “Kinh 

doanh trong kỷ nguyên số” dành cho doanh nghiệp tại hội trường Viễn thông Khánh 

Hòa với dự kiến có 150 doanh nghiệp tham dự. 

- Ngày 17/12/2016, Hội phối hợp với trường Đại học Khánh Hòa tổ chức IT 

DAY  dành cho giảng viên và sinh viên với chủ đề ”Những điều cần biết về ứng dụng 

công nghệ và an toàn thông tin”. Nhân dịp này, Trong dịp này trao 20 suất học bổng 

(2.000.000 đ/suất) cho sinh viên nghèo học giỏi. 
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- Ngày 18/5/2017 tại nhà đa năng trường Đại học Khánh Hòa, số 1 Nguyễn 

Chánh, Nha Trang; Hội Tin Học Khánh Hòa đã tổ chức ngày Hội CNTT (IT Day 

2017) với chủ đề "Cách mạng công nghiệp 4.0 và Khởi nghiệp" với các chuyên gia 

đến từ VNPT, SaigonLab, Microsoft Việt Nam chia sẻ một số vấn đề về cuộc cách 

mạng công nghệ 4.0 và chương trình khởi nghiệp quốc gia. Chương trình đã thu hút 

hơn 300 sinh viên, giảng viên đến từ các trường ĐH Khánh Hòa, ĐH Nha Trang, ĐH 

Thông Tin Liên Lạc. 

- Ngày 9 và 10/9/2017, tại Nha Trang, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn 

Security Bootcamp 2017. Security Bootcamp 2017 có chủ đề “Save Yourself First” 

với 2 hoạt động diễn ra cùng lúc: hội thảo (tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú, Nha 

Trang) dành cho các chuyên gia  đến  từ các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các 

trường Đại học, các Tổ chức – Hiệp hội về CNTT trong cả nước; chương trình đào tạo 

dành cho sinh viên  yêu thích An ninh thông tin, bảo mật và có các kiến thức nhất định 

về mạng máy tính (tại Đại học Nha Trang). Tại hội thảo, các diễn giả uy tín trong linh 

vực CNTT trình bày các vấn đề như: Bảo mật điện toán đám mây; Phòng chống tấn 

công có chủ đích (APT); Chiến lược phát triển an ninh, an toàn thông tin; Xu hướng 

công nghệ phục vụ cho các hệ thống bảo đảm an ninh an toàn thông tin; Các kỹ thuật 

bảo mật mạng máy tính; Các kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật... 

- Ngày 13/10/2017, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa phối hợp với 7 hội, hiệp 

hội trong tỉnh tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề “Kết nối cùng phát 

triển”. Đại diện BCH và doanh nghiệp thành viên Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa đã 

tham gia giao lưu và trưng bày sản phẩm giới thiệu trong sự kiện. 

- Ngày 26/5/2018  tại Khách sạn Galina – 05 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Hội 

Tin Học tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Hiệp hôi du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức 

chương trình Huấn luyện và cập nhập kiến thức quản trị CNTT trong khách sạn vói 

chủ đề “Thách thức trong chuyển đổi số”, quy tụ hơn 80 nhân sự chuyên trách CNTT 

của các khách sạn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 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.  

- Ngày 22/06/2019: Hội tin học Khánh Hòa kết hợp cùng JCI Khánh Hòa và 

Google Việt Nam tổ chức chương trình “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0” cho hợn 100 

người gồm nhân sự của các hội viên tổ chức trực thuộc Hội và các doanh nghiệp trong 

địa bàn tỉnh. 

- Ngày 21/8/2019: CLB Phần mềm phối hợp cùng Hội tin học Việt Nam tổ 

chức buổi giao lưu thân mật với các Hội Tin Học trên cả nước tại Nha Trang. Trong 

buổi giao lưu, Hội tin học Việt Nam đã trao ba kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát 

triển CNTT-TT Việt Nam” cho ba cá nhân tiêu biểu, trong đó có hai kỷ niệm chương 

được trao cho Ông Ngô Duy Khánh và Nguyễn Hữu Trọng là hai cựu lãnh đạo của 

Hội tin học Khánh Hòa đã có nhiều đóng góp cho Hội tin học Việt Nam nói chung và 

Hội tin học Khánh Hòa nói riêng. 
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- Ngày 22/8/2019: đại diện Hội tin học Khánh Hòa tham dự Hội thảo hợp tác 

phát triển CNTT-TT lần thứ 23 tại Phú Yên với chủ đề “Chuyển đổi số: kết nối, chia 

sẻ dữ liệu hoàn thiện chính quyền điện tử”. 

- Ngày 23/8/2019: đại diện Hội tin học Khánh Hòa tham dự Hội nghị Hội đồng 

Trung ưng Hội tin học Việt Nam, tổ chức tại Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. 

- Ngày 13/10/2019: Hội tin học Khánh Hòa cùng Hội Doanh nhân trẻ Khánh 

Hòa và 11 hội, hiệp hội trong tỉnh tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề “Kết 

nối cùng phát triển”. Đại diện BCH và doanh nghiệp thành viên Hội Tin Học tỉnh 

Khánh Hòa đã tham gia giao lưu và trưng bày sản phẩm giới thiệu trong sự kiện. 

- Ngày 19/02/2021: CLB doanh nghiệp CNTT đã bầu chọn và thông qua Ban 

chủ nhiệm mới gồm 07 thành viên cùng nhau điều hành các hoạt động của CLB. 

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động, sự 

kiện theo kế hoạch trước đều không thực hiện được; nhiều hoạt động, sự  kiện của Hội 

và các câu lạc bộ trực thuộc đã không thực hiện được vì ảnh hưởng của đại dịch. Một 

số hoạt động thể thao được CLB doanh nghiệp CNTT duy trì ở quy mô nhỏ. 

 

3. Các hoạt động gắt kết và chăm lo đời sống hội viên 

- Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 8/10/2013, Hội tổ chức giải bóng đá mini IT cup 

lần thứ 5 dành cho nhân viên các  đơn vị hội viên tập thể. Giải có 16 đơn vị tham gia 

chia thành 16 đội trong 4 bang thi đấu. 

- Ngày 5/6/2016, Câu lạc bộ doanh nghiệp tổ chức buổi đã ngoại nhân ngày 

Thiếu nhi 1/6 dành cho con em hội viên tại khu du lịch Hòn Lao, Nha Trang. Buổi sinh 

hoạt thu hút được 78 người tham gia trong đó có 42 cháu thiếu nhi. 

- Ngày 24/06/2016, Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT tổ chức giải IT Cup 2016 

tại sân bóng đá mini Sao Việt, số 101 Mai Xuân Thưởng , Nha Trang cùng với giải 

B.IT Cup 2016. Giải có 10 đội tham gia thi đầu và quyên góp tài chính, thiết bị dành 

cho hoạt động của Câu lạc bộ. 

- Ngày 4/6/2017, Câu lạc bộ doanh nghiệp tổ chức buổi đã ngoại nhân ngày 

Thiếu nhi 1/6 dành cho con em hội viên tại Khu du lịch khoáng nóng I-Resort, Nha 

Trang. Buổi sinh hoạt thu hút được 62 người tham gia trong đó có 32 cháu thiếu nhi. 

- Từ 22/07/2017 đến 30/07/2017, Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT tổ chức giải 

IT Cup lần thứ 9 năm 2017 tại sân bóng đá mini Sao Việt, số 101 Mai Xuân Thưởng , 

Nha Trang cùng với giải B.IT Cup 2017. Giải có 10 đội tham gia thi đầu và quyên góp 

tài chính, thiết bị dành cho hoạt động của Câu lạc bộ. 

- Ngày 01/6/2018, Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT tổ chức buổi đã ngoại nhân 

ngày Thiếu nhi 1/6 dành cho con em hội viên tại Khu du lịch ChămPa Island. Buổi 

sinh hoạt thu hút được 50 người tham gia trong đó có 34 cháu thiếu nhi. 

- Ngày 28/07/2018, CLB Doanh nghiệp CNTT trực thuộc Hội Tin Học tổ chức 

giải Tennis năm 2018 tại cụm sân Không quân trong nhà Nguyễn Thị Minh Khai. 

Song song là giải bóng đá B.IT năm 2018 diễn ra trận lượt về tại sân Đa Quốc Nguyễn 

Thị Minh Khai. Tổng kết hội thao cùng ngày với tiẹc Gala của CLB doanh nghiệp 

CNTT Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2018. 
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- Ngày 16/02/2019: CLB doanh nghiệp CNTT tổ chức giải Tennis gặp mặt đầu 

năm . 

- Ngày 02/06/2019: CLB doanh nghiệp CNTT tổ chức vui chơi dã ngoại cho 

các các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 

- Ngày 06/07/2019: CLB doanh nghiệp CNTT tổ chức giải Tennis mở rộng DN 

CNTT Khánh Hòa, Gala và chương trình bán đấu giá thiết bị máy tính gây Qũy thực 

hiện chương trình “Tiếp sức đến trường 2019”. 

- Ngày 01/02/2020 (mùng 8 tết): Giải Tennis Xuân Canh Tý CLB DN CNTT 

Khánh Hòa 

- Ngày 23/05/2020 đã diễn ra Giải Tennis Giao Lưu Mùa Hè 2020 của CLB 

Doanh Nghiệp CNTT. 

- Ngày 18/07/2020:  CLB Doanh Nghiệp CNTT tổ chức Giải Tennis Tiếp Sức 

Đến Trường gây Quỹ chung tay giúp các em học sinh vùng sâu vùng xa miền núi đầu 

năm học mới 2020-2021. 

- Ngày 20/02/2021: Hội và CLB doanh nghiệp CNTT tổ chức giải Tenis mở 

rộng Chào Xuân Tân Sửu với hơn 30 tay vợt trong và ngoài Hội. Trong sự kiện CLB 

đã vinh danh các đóng góp của các thành viên CLB trong hơn 12 năm hình thành và 

phát triển. 

 

4. Các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng: 

- Ngày 5/2/2013, Hội tổ chức trao học bổng cho 22 học sinh nghèo học giỏi và 

có thành tích trong học tập môn Tin học   được chọn từ hơn 300 hồ sơ gửi về từ các 

trường THCS và PTTH trong tỉnh Khánh Hoà. Tổng số tiền cấp cho năm học 2012-

2013 là 34 triệu đồng. 

- Ngày 24/1/2015, Hội tổ chức trao 20 suất học bổng năm học 2014-2015 cho 

học sinh trung học với tổng số tiền là 30.000.000 đồng. Ngoài ra, mỗi học sinh nhận 

học bổng còn được nhận một phần quà trị  giá 500.000 đồng.  

- Ngày 16/8/2014, trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức đến trường", Câu 

lạc bộ Doanh nghiệp CNTT thuộc Hội tin học Khánh Hòa tổ chức thăm và tặng quà 

năm học mới 2014-2015 cho 285 học sinh trường tiểu học số 1 Ninh Ích, Ninh Hòa. 

- Ngày 23/1/2016, Hội tổ chức lễ tổng kết hoạt động 2015 và trao 20 suất học 

bổng năm học 2015-2016 cho học sinh trung học với tổng số tiền là 36.000.000 đồng. 

Ngoài ra, mỗi học sinh nhận học bổng còn được nhận một phần quà trị  giá 1.500.000 

đồng.  

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Giáo dục Khánh Hòa, Hội tin học 

Khánh Hòa đã vận động quyên góp được 26.500.000 đồng  và thiết bị máy tính. Kết 

quả của đợt vận động là 1 phòng máy tính đầy đủ với 28 máy được lắp đặt hoàn chỉnh 

tại nhà trường. Ngày 6/4/2016, Hội tin học Khánh Hòa  tổ chức lễ trao tặng phòng máy 

tính cho cơ sở 2 trường PTTH Lạc Long Quân, huyện Khánh Vĩnh. Phòng máy này 

nhằm phục vụ việc dạy và học môn tin học cho học sinh xã Khánh Bình và chung 

quanh. 
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- Ngày 20/07/2016 Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT thuộc Hội tin học Khánh 

Hòa đã tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường hàng năm tại trường tiểu học Sơn 

Trung, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa. Chương trình chuẩn bị 262 phần 

quà tri giá 58.000.000 đồng cho toàn bộ học sinh trong đó phần lớn là con em dân tộc 

ít người, gia cảnh khó khăn điều kiện chuẩn bị cho năm học mới. Ngoài ra chương 

trình còn trao tặng cho nhà trường  một số thiết bị trị giá 20.000.000 đồng nhằm hỗ trợ 

nhà trường tăng cường năng lực dạy học. 

- Ngày 20/08/2017 Câu lạc bộ doanh nghiệp CNTT thuộc Hội tin học Khánh 

Hòa đã tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường năm 2017 tại trường tiểu học Sơn 

Thái và Trường Mầm non Anh Đào, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. 

Chương trình chuẩn bị 220 phần quà (balo, vở, đồ dùng học tập đầy đủ từ khối lớp 1 

đến lớp 5) cho học sinh trường Tiểu học Sơn Thái trong đó phần lớn là con em dân tộc 

ít người, gia cảnh khó khăn điều kiện chuẩn bị cho năm học mới. Tại Trường Mầm 

non Anh Đào (xã Sơn Thái), chương trình trao tặng 147 phần quà đồ dùng học tập, vui 

chơi cho các cháu mầm non. 

- Ngày 06/07/2018, trong buổi tổng kết Hội thi tin học trẻ tỉnh Khánh Hòa 

2018, Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa tặng 2 triệu đồng hỗ trợ đội Tin Học Trẻ tỉnh 

Khánh Hòa tham gia Hội Thi toàn quốc tổ chức trong năm 2018 tại thành phố Vũng 

Tàu. 

- Ngày 22/8/2018, CLB Doanh nghiệp CNTT đã tổ chức Chương trình Tiếp sức 

đến trường năm 2018. Đoàn gồm hơn 40 người ghé thăm và tặng 480 suất quà cho các 

cháu cấp Tiểu học của Trường Tiểu học & Trung học phổ thông Vạn Thạnh huyện 

Vạn Ninh. Sau khi thực hiện chương trình, BTC có tổ chức giao lưu vui chơi tại Khu 

du lịch Biển Đại Lãnh. 

- Ngày 29,30/08/2019: Chương trình Tiếp Sức Đến Trường 2019 tại Trường TH 

& THCS Ninh Tây, Ninh Hòa, Khánh Hòa: qui mô số lượng quà tặng 680 phần quà , 

phát trực tiếp trên diện rộng tại 5 điểm trường trải dài toàn xã Ninh Tây và thực hiện 

trong thời gian 2 ngày. Ngoài ra tặng trường 130 Balô, 350 áo mưa, 50 áo thun. CLB 

doanh nghiệp CNTT đã đến ghé thăm 4 điểm trường và phát 210 suất quà trực tiếp cho 

các em học sinh : Điểm trường Buôn Sim, Điểm trường C3, Điểm trường Buôn 

Tương, Điểm trường Sông Búng, phát 470 suất quà cho các em học sinh tại điểm 

trường chính Buôn Đung. 

- Ngày 08/1/2021: Hội và CLB doanh nghiệp CNTT tổ chức chương trình 

“Tiếp sức đến trường 2021”. Đoàn ghé thăm Trường Tiểu học & THCS Ba Cụm Nam, 

Khánh Sơn, Khánh Hòa tặng 298 phần quà cho các em học sinh, tặng 30 triệu đồng 

cho 30 em học sinh hoàn cảnh khó khăn, tặng 2 triệu đồng cho 1 em học sinh khuyết 

tật. Tặng trường phục vụ giảng dạy: 2 bộ máy Lenovo, 1 máy in canon 2900, 1 laptop, 

150 mũ. Đoàn ghé thăm Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa, 

tặng 17 suất quà cho các em học sinh, tặng 24 phần nhu yếu, tặng 24 triệu đồng quà 

tết; ngoài ra tặng thêm 50 mũ, tông đơ cắt tóc…. 

- Ngày 06/02/2021: Hội và CLB doanh nghiệp CNTT tổ chức chương trình 

Xuân Yêu Thương tại Chùa Lộc Thọ, Thôn Ngọc Hội, Xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang. 

Chương trình tặng 155 suất đồ dùng học tập, 165 suất quà, 11 đôi Sandal Bitis cho các 

em học sinh. Tặng nhà Chùa 10 triệu đồng tiền mặt cùng gạo, nhu yếu phẩm. 
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5. Các nội dung tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức, kiến thức ngành 

CNTT: 

- Ngày 24/6/2014, Hội phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh 

Hòa và Khoa CNTT trường ĐH Nha trang tổ chức kỳ thi Tin học Trẻ Khánh Hòa hàng 

năm. Kỳ thi nhằm lựa chọn đội tuyển tham dự kỳ thi quốc gia tổ chức tại Hà Nội tháng 

8/2014. Nhân dịp này, ngoài các quà tặng giải thưởng do hội viên đóng góp, Hội cấp 

học bổng trị giá 2.000.000 đ cho đội tuyển thi quốc gia. 

 - Trong tháng 5/2015, Hội tham gia công tác thu thập dữ liệu cho chương trình 

Nghiên cứu xây dựng chỉ số thành phố thông minh do Hội Tin học Việt Nam và 

Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore phối hợp 

tổ chức. 

- Ngày 7/5/2016, Câu lạc bộ phần mềm của KAICT đã phối hợp với công ty 

phần mểm TMA Solutions thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu hướng 

nghiệp cho hơn 200 sinh viên CNTT năm cuối của các trường Đại học Nha Trang và 

Đại học Thông tin liên lạc.Đến dự buổi hội thảo còn có đại diện của Sở Thông tin & 

Truyền thông, lãnh đạo trường Đại học Nha Trang và lãnh đạo Khoa CNTT. Bên cạnh 

việc cung cấp thông tin vế tuyển dụng, sinh viên tham dự còn được trải nghiệm phỏng 

vấn tìm việc, kiểm tra năng lực tiếng Anh. Ban tổ chức còn cấp 12 suất học bổng   

cho sinh viên hai trường, mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng.  

- Từ năm 2013-2021, Hội tham gia với Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa 

thực hiện trên 20 lượt thu, phát sóng trên kênh KTV chương trình “IT Today”, “An 

toàn an ninh mạng” phục vụ nâng cao nhận thức về CNTT cho người dân Khánh Hòa. 

 - Tham gia với Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa thực hiện 10 lượt thu, 

phát sóng chương trình “Kinh tế biển Xanh”, “Chuyển đổi số” trên sóng FM 

106.5MHz phục vụ nâng cao nhận thức về CNTT cho người dân Khánh Hòa. 

 

6. Các hoạt động nghiên cứu, phản biện khoa học và công nghệ: 

- Ngày 8/6/2014 Hội tham gia nhận xét, đánh giá đề tài "Xây dựng phần mềm 

quản lý lưu trú" do Sở Công An Khánh Hoà chủ trì thực hiện. 

- Trong tháng 5/2015, Hội tham gia công tác thu thập dữ liệu cho chương trình 

Nghiên cứu xây dựng chỉ số thành phố thông minh do Hội Tin học Việt Nam và 

Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore phối hợp 

tổ chức. Kết quả là Nha Trang được chọn là 1/10 thành phố của Việt Nam tham gia 

chương trình. 

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn lực CNTT chủ trì thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho các cơ quan quản lý lưu 

trú  trong nhiệm vụ KHCN năm 2015 của tỉnh Khánh Hòa. Đề tài triển khai đến 2017. 

- Ngày 18/12/2015, Hội tin học cùng với Sở Thông tin truyền thông Khánh 

Hòa, Khoa CNTT trường đại học Nha Trang, Khoa CNTT trường đại học Thông tin 

liên lạc tổ chức hội thảo khoa học CNTT và Truyền thông với chủ đề chính "An ninh 

an toàn thông tin" tại hội trường A94 trường Đại học Thông tin liên lạc, số 101 Mai 

Xuân Thưởng, Nha Trang. Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các 
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trường đại học, các cơ quan sở TTTT, các hội tin học của nhiều tỉnh thành ( Hà nội, tp 

HCM, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Lâm đồng...) và sinh viên CNTT. 

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn lực CNTT chủ trì thực hiện thành 

công đề tài nghiên cứu khoa học Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho các cơ quan 

quản lý lưu trú  đề tài được nghiệm thu trong tháng 10 năm 2017. 

- Tháng 9/2019: Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn lực CNTT được 

giao chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Cập nhập, nâng cấp, hoàn thiện 

chức năng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, 

dự kiến hoàn thành trong tháng 04/2020. 

- Tháng 09/2020: Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn lực CNTT đã hoàn 

thành và Hội đồng nghiệp thu đã đồng ý nghiệm thu, xếp loại Đạt với đề tài “Cập 

nhập, nâng cấp, hoàn thiện chức năng Hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”. 

 

7. Các hoạt động khác: 

- Ngày 28/6/2014, trong hội thảo "Gặp gỡ ICT Khánh Hòa 2014", Hội tin học 

đã ký kết chương trình hợp tác dài hạn với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa 

học Công nghệ. Đây là lần đầu tiên có một chương trình hợp tác chính thức giữa Hội 

với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát huy vai trò của hội trong các hoạt động 

phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Khánh Hòa. 

- Ngày 12/8/2014, theo triệu tập của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chấp hành hội 

đã tham dự buổi họp với lãnh đạo Ủy ban và các Sở liên quan. Buổi họp diễn ra với sự 

chủ trì của ông Lê Xuân Thân, phó chủ tịch UBNDS tỉnh  và đại diện lãnh đạo các Sở 

TTTT,  Tài Chính, Nội Vụ, Giáo dục- Đào tạo, lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. Các đại biểu dự họp đã nghe báo cáo của Hội tin học Khánh Hòa về 

tình hình hoạt động và các đề xuất của Hội tỉnh. Đại diện các Sở đã trao đổi ý kiến về 

các đề xuất của Hội liên quan đến trách nhiệm của mình. 

- Ngày 15/8/2017, đưa vào hoạt động Vườn ươm Công nghệ phần mềm trực 

thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn lực CNTT với sứ mệnh xây dựng một 

trung tâm ươm tạo nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng các cá nhân, nhóm phát triển phần 

mềm, công nghệ thông tin vượt qua những khó khăn, rủi ro, thách thức trong giai đoạn 

đầu khởi nghiệp. 

- Ngày 05/2/2020, đại diện Hội tham gia ban tổ chức cuộc thi “Sáng tạo ICT 

(Information Communications Technology - Công nghệ thông tin và Truyền thông) 

năm 2020” dành cho các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa do Trường Đại học Thông tin liên lạc chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Tin 

học tỉnh Khánh Hòa tổ chức. 
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8. Đề nghị khen thưởng: 

 Tập thể: Ban chấp hành CLB Doanh nghiệp CNTT nhiệm kỳ 2019-2020 

 Cá nhân: Ông Nguyễn Thành Thi - chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp CNTT 

nhiệm kỳ 2019-2020. 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2022-2027) 

 

Căn cứ vào tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ Hội, Đại hội xác định 

phương hướng công tác nhiệm kỳ IV như sau: 

I. Mục tiêu tổng quát, phương châm hoạt động 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Trở thành một hội có thực lực, là địa chỉ tin cậy tại địa phương để nhà nước, 

doanh nghiệp, và xã hội tham vấn các vấn đề liên quan đến phát triển ứng dụng công 

nghệ thông tin và truyền thông; là đầu mối quan trọng để các đối tác trong nước và 

quốc tế thiết lập hoạt động hợp tác nhằm phát triển sự nghiệp công nghệ thông tin và 

truyền thông của tỉnh nhà.  

- Tạo ra một môi trường bình đẳng, hợp tác, thân thiện để các hội viên và doanh 

nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông cùng phát triển. 

- Tích cực tham gia vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Tham gia mạnh mẽ hơn vào nổ lực chung của toàn xã hội trong việc thực hiện 

kế hoạch chuyển đổi số toàn tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn 2030 theo Nghị quyết số 16-

NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa và Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa. 

2. Phương châm hoạt động 

 - Hội là một tổ chức tự nguyện của những cá nhân, đơn vị hoạt động nghiên 

cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin - truyền thông và những người quan tâm đóng góp hoặc tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh Khánh 

Hòa. 

 - Mục đích của Hội là tập hợp những cá nhân và tập thể hoạt động trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các nơi khác 

nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phổ biến kiến 

thức, phát triển và xây dựng ngành công nghệ thông tin; tham gia tích cực vào quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa 
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II. Nội dung cụ thể 

1. Về xây dựng tổ chức hội 

a) Phát triển hội :  

- Phương châm cơ bản là phát triển những hội viên thực sự có tâm huyết và gắn 

bó với hội để xây dựng hội vững mạnh chứ không phải là ghi tên đăng ký mà không 

hoạt động.  

- Ưu tiên phát triển hội viên tập thể là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin - truyền thông, hội viên cá nhân là các chuyên gia công nghệ 

thông tin - truyền thông đang công tác tại các cơ quan nhà nước, cơ quan nghiên cứu 

khoa học và tại các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Ưu tiên phát triển hội viên ở khu vực Huyện, thị ngoài Nha Trang nhằm mở 

rộng phạm vi hoạt động Hội ra toàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Phát triển thêm một số câu lạc bộ dành cho Hội viên cá nhân theo đặc thù lĩnh 

vực hoạt động nghề nghiệp. 

b) Chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, tạo sân chơi hợp tác đoàn kết cùng 

phát triển:  

- Duy trì và phát triển các hoạt động thể thao truyền thống hàng năm. Mở rộng 

hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt tập thể cho hội viên. 

- Duy trì và phát triển Chương trình Tiếp sức đến trường tặng quà cho học sinh 

nghèo đầu năm học do CLB doanh nghiệp CNTT chủ trì. 

- Tiếp tục vận động phát triển các hoạt động phục vụ cộng đồng và gắn kết hội 

viên (từ thiện, hỗ trợ doanh nghiệp,…) 

c) Mở rộng hoạt động hợp tác:  

- Phát triển các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, ban ngành; các tổ chức 

hội bạn trong tỉnh. 

- Tiếp tục duy trì và mở rộng thêm các thoả thuận hợp tác với các tổ chức, hiệp 

hội trong và ngoài nước trên nguyên tắc là phải thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích 

cho hội viên. 

2. Hoạt động của Hội 

a) Tham gia xây dựng chính sách:  

- Hội tiếp tục gắn bó chặt chẽ với các hội viên, lắng nghe, tổng hợp những ý 

kiến của hội viên từ những hoạt động thực tiễn để đề xuất góp ý với chính quyền các 

cấp xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh 

và hoạt động bình đẳng cho các doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh lĩnh vực công 

nghệ thông tin - truyền thông. 

- Phối hợp, tham gia các hoạt động của Sở Thông tin & Truyền thông, và Sở 

Khoa học & Công nghệ theo chương trình hợp tác đã ký. 

b) Nâng cao năng lực hoạt động của hội:  

- Tiếp tục củng cố và phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực 

CNTT  trở thành đơn vị tập hợp rộng rãi trí tuệ của hội viên để cung cấp các dịch vụ tư 
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vấn với chất lượng tốt nhất cho xã hội cũng như tạo nguồn tài chính ổn định phục vụ 

các hoạt động của hội. 

- Phát triển hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa; đặc 

biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển đổi số. 

- Tiếp tục phát huy vai trò tư vấn, giám định và tham gia xây dựng đề tài khoa 

học phục vụ sự nghiệp phát triển của địa phương. 

- Đổi mới trang thông tin điện tử của hội để thật sự trở thành địa chỉ thân thiết 

của hội viên, những cá nhân, đơn vị quan tâm đến hoạt động của hội cũng như kênh 

gắn bó thông tin giữa hội viên với Ban Chấp hành hội. 

c) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của địa phương 

- Củng cố và tăng cường các hoạt động hợp tác, ưu tiên tập trung các nguồn vốn 

hỗ trợ để tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ kỹ 

năng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

- Tích cực tổ chức các chương trình giao lưu, hội nghị, hội thảo, hướng nghiệp 

như một kênh hỗ trợ tìm kiếm và kết nối nguồn nhân lực của địa phương. 

d) Nâng cao nhận thức cộng đồng và chất lượng nguồn về công nghệ thông tin:  

- Tiếp tục tổ chức tốt các sự kiện về công nghệ thông tin và truyền thông tại địa 

phương với quy mô khu vực và toàn quốc.  

- Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thông 

qua các kênh thông tin đại chúng.  

- Phối hợp với các Sở, Ngành tại địa phương, các đơn vị bạn tổ chức hội chợ, 

triển lãm chuyên ngành. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài  tỉnh thực hiện thành 

công các dự án, đề tài, chương trình liên quan hoạt động CNTT.   

 

III. Giải pháp cụ thể 

- Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành. 

- Củng cố và phát triển văn phòng Hội, tiến tới có nhân viên chuyên nghiệp. 

- Tập hợp và đoàn kết các hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến 

thức, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn. 

- Gắn kết chặt chẽ các hoạt động của hội với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

- Xây dựng các chương trình hành động cụ thể cho từng mục tiêu và phương 

hướng nêu trên. Mỗi chương trình đều phân công nhân sự phụ trách và tổ chức mang 

tính chuyên nghiệp. 

- Hỗ trợ, thúc đẩy và định hướng các hoạt động của các Câu lạc bộ trực thuộc 

hướng đến sự phát triển của tổ chức Hội và lợi ích thiết thực của Hội viên. 

- Tham gia tư vấn, phản biện các nội dung về Chuyển đổi số nhằm thúc đẩy quá 

trình chuyển đổi số trong tỉnh. 
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Với mục tiêu, tôn chỉ của Hội là: “Đoàn kết, hợp tác trao đổi thông tin, kinh 

nghiệm, phổ biến kiến thức, phát triển và xây dựng ngành công nghệ thông tin của tỉnh 

nhà”, Ban Chấp hành kêu gọi tất cả các hội viên hãy phát huy hơn nữa vai trò trách 

nhiệm của mình để đóng góp cho sự phát triển của hội nói riêng và sự nghiệp phát 

triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh nhà nói chung./. 

 

 TM. BAN CHẤP HÀNH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

KIÊM TỔNG THƯ KÝ 
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