


THÀNH PHẦN THAM DỰ

• Tổng quản lý (GM) và Quản lý công nghệ thông tin (IT 

Manager) trong các khách sạn 2, 3, 4, 5 sao & resort.

• Nhân viên công nghệ thông tin trong các khách sạn từ 

2-5 sao & resort.

• Chuyện viên, Kỹ thuật viên tin học đang phụ trách

hoặc thực hiện các công việc hỗ trợ kỹ thuật công

nghệ thông tin tại các khách sạn.

PHÍ THAM DỰ

• Miễn phí cho 150 suất đăng ký đầu tiền từ ngân sách các nhà tài trợ.

• Các suất từ 151 trở đi sẽ thanh toán phí 200.000đ/suất



KẾT QUẢ KHI THAM DỰ

• Được cập nhập các kiến thức về xu hướng kỹ thuật và chính sách, định 

hướng mới …

• Được thực hành cùng nhóm để giải quyết các vấn đề nêu ra trong 

chương trình.

• Được giao lưu với các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT dành

cho khách sạn.

• Được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương

trình huấn luyện.

• Có cơ hội nhận được các phần quà có giá trị từ các 

nhà tài trợ.



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

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.

2. Ứng dụng các công nghệ số hóa nhằm tăng tính cạnh tranh trong 

Ngành khách sạn.

3. Thực hành 1: Giải quyết vấn đề cạnh tranh lành mạnh thông qua 

chiến lược ứng dụng công nghệ số.

4. Xu hướng áp dụng IoT (Internet of Things) trong lĩnh vực Khách sạn.

5. Thực hành 2: Lập kế hoạch và giải pháp ứng dụng IoT trong lĩnh vực 

khách sạn.



THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian:

- Ngày Thứ 7, 26/5/2018

- Sáng 7g30 – 11g30

Địa điểm:

- Khách sạn 

- 05 Hùng Vương, Tp. Nha Trang



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 Khánh Hòa

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 Truòng

Giang

Trường phòng kỹ thuật 

KHDN, Công ty LG VN

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 Truòng

Giang

6 9:25 – 9:40 Nghỉ giải lao

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 Hoàng Long

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



ĐẦU MỐI LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

 Ông Nguyễn Tri Huy (P. Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký, Hội Tin Học KH)

 0903.500 600  |   huy@kaict.org.vn

 Bà Trần Thị Mỹ Hiền (Thư Ký, CLB Phần mềm KH).

 096 254 2060 |   tranthimyhien024@gmail.com

 Ông Mai Quốc Nam (Phó Chủ Nhiệm, CLB Doanh Nghiệp CNTT KH).

 091 6679179 |   mquocnam2007@gmail.com


