Triển lãm “Tuần lễ CNTT Nhật Bản - Japan IT Week 2019”. Nguồn: Internet.

Năm 2019, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp cùng với UBND TP. Đà
Nẵng tổ chức “Ngày CNTT Nhật Bản 2019” với chủ đề: “Hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy
chuyển đổi số”.
Thời gian: 8h00 – 17h00 Thứ ba, ngày 22/10/2019
Địa điểm: Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, TP. Đà Nẵng
Các hoạt động trong chương trình bao gồm: các Hội thảo chuyên đề “Hợp tác CNTT Việt - Nhật trong xu
hướng công nghệ mới” (AI, blockchain, Big Data, AIoT, RPA…), “Phát triển nguồn nhân lực CNTT cho
hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản”; Giao thương kết nối doanh nghiệp (Business matching); Triển lãm
các sản phẩm/dịch vụ CNTT của hai nước, thăm quan thực tế tại các doanh nghiệp, tại Đại học tại Đà Nẵng,
Hà Nội và TPHCM.
Chương trình dự kiến sẽ có sự tham dự của trên 350 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT Việt Nam
- Nhật Bản, tổ chức CNTT, ứng dụng CNTT, các đơn vị báo chí cùng lãnh đạo các cơ quan, tổ chức xúc tiến
thương mại và hợp tác hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong đó có khoảng 80 đại biểu đến từ Nhật Bản.
Ngày CNTT Nhật Bản 2019 (Japan ICT Day) là một hoạt động xúc tiến thương mại thường niên quan trọng
thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Nhật Bản do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ
CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp cùng Ủy Ban Hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản (VJC) tổ chức, bắt
đầu từ năm 2007. Hằng năm, Chương trình luôn nhận được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông,
Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương (VIETRADE) cùng sự phối hợp, tham gia của nhiều tổ chức
như: Đại sứ quán Nhật Bản, JETRO, JISA, KEIS, OADC, IIT, JASA, JASIPA, CSAJ…, cùng sự tham gia
tích cực của cộng đồng doanh nghiệp CNTT hai nước.
ĐỨC TÂN
(Theo: Trang thông tin điện tử Doanh nhân Việt – Ngày đưa tin: 09/10/2019)

