Chui các hot ng quc t quan trng v CNTT s din ra 21-24/10/2019 ti TP. à Nng.
Thông tin t Vn phòng UBND TP.à Nng sáng 14/10/2019 cho bit, chui các hot ng quc t quan trng v CNTT
ti à Nng ln này tp trung các hot ng chính gm: Hi ngh thng nh Thành ph thông minh 2019 - Smart City
Summit 2019 ln th 3 và Ngày Công ngh thông tin Nht Bn 2019 - Japan ICT Day 2019 ln th 12.

Theo ó, Hi ngh thng nh Thành ph thông minh (Smart City Summit) là s kin quc t thng niên c t chc nhm
thúc y hp tác, chia s tm nhìn, chin lc, kinh nghim xây dng thành ph thông minh ca các thành ph trong nc
và khu vc, a ra nhng gii pháp qun lý, quy hoch và phát trin ô th thông minh phù hp vi các thành ph da trên
nn tng công ngh mi nh: IoT, Big Data, AI, SMAC… giúp qun lý hiu qu hot ng ca thành ph và em li các tin
ích thit thc, an sinh xã hi cho ngi dân, thúc y quá trình chuyn i s ca chính quyn, t chc, doanh nghip.
Smart City Summit 2019 ln th 3, d kin s có s tham d ca 600 i biu, trong ó có khong 200 i biu quc t, gm
lãnh o cp cao ca Chính ph, các B, ngành Trung ng ca Vit Nam; lãnh o các thành ph ln ti Vit Nam và khu
vc; lãnh o các doanh nghip, các tp oàn công ngh hàng u ca Vit Nam và th gii...

Hi ngh có 04 hi tho chuyên gm: iu hành thành ph thông minh da trên phân tích d liu; Chính quyn s và tài
chính cho thành ph thông minh; H tng và công ngh cho thành ph thông minh và Các ng dng thành ph
thông minh. c bit, Ban T chc ang phi hp vi T chc các thành ph thông minh và phát trin bn vng th gii WEGO và T chc Công nghip in toán Châu Á - Châu i Dng - ASOCIO t chc Hi ngh lãnh o các thành ph
trong khuôn kh ca Hi ngh.
Trong khi ó, ngày Công ngh thông tin Nht Bn (Japan ICT Day) là hot ng xúc tin hp tác dành cho các
doanh nghip CNTT Vit Nam - Nht Bn do VINASA và y ban hp tác Vit- Nht (VJC) phi hp t chc thng niên bt
u t nm 2007. Chng trình c s bo tr ca B Thông tin và Truyn thông, B Công Thng, s phi hp, h tr ca nhiu t chc
Nht Bn nh i s quán Nht Bn, JETRO, JISA, JEITA, KEIS, OADC, CSAJ, JASA,...
Japan ICT Day 2019 vi ch “Hp tác Vit Nam - Nht Bn thúc y chuyn i s” s có s tham d ca 350 i biu vi gn
100 i biu n t Nht Bn, vi 03 chuyên : Hp tác CNTT Vit - Nht trong xu hng công ngh mi, Phát trin ngun nhân
lc CNTT cho hp tác CNTT Vit Nam - Nht Bn, và Nâng cao hiu qu trong gia công xut khu phn mm. Japan
ICT Day 2019 cng c k vng s to im nhn thúc y mnh m hn na hp tác CNTT Vit - Nht ti à Nng nói riêng và hp
tác gia các a phng ca Nht Bn vi à Nng nói chung.
Bên l ca 2 s kin ln này s là các hot ng xúc tin hp tác nh trin lãm và gii thiu các sn phm, gii pháp CNTT cho
ô th thông minh, gp g giao thng (business matching), tip xã giao lãnh o các thành ph trong khu vc, thm mt
s doanh nghip tiêu biu, các chng trình du lch, giao lu vn hoá cho i biu trong nc và quc t…
à Nng là thành viên ca mng li thành ph thông minh ASCN (ASEAN SMART CITY NETWORK). Trong nm
2019, à Nng dành c nhiu gii thng quan trng v CNTT nh: nm th 11 liên tip ng Nht v ch s VietNam ICT
Index; gii thng Smart City Award nm 2019 do T chc Công nghip in toán Châu Á - Châu i Dng (ASOCIO)
trao.
Vic à Nng t chc Hi ngh thng nh Thành ph thông minh 2019 - Smart City Summit 2019 ln th 3 và Ngày
Công ngh thông tin Nht Bn 2019 - Japan ICT Day 2019 ln th 12 nhm trin khai ch “Nm tip tc thu hút u t” ca
thành ph, ng thi thúc y quá trình trin khai xây dng thành ph thông minh ti thành ph à Nng./.
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(Theo: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam – Ngày đưa tin: 14/10/2019)

