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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

HCA TEKTALK SERIES: CÔNG NGHỆ & CUỘC SỐNG 

 

Nhằm giữ vững và phát huy thành quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cả nước đã chung 

tay đạt được trong thời gian qua, tái thiết lập cuộc sống “bình thường mới” theo định hướng Chính 

phủ, Hội Tin học TP.HCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đồng tổ chức 

chuỗi sự kiện “HCA TekTalk Series: Công nghệ & Cuộc sống” với mục tiêu hỗ trợ các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp và người dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất và sinh hoạt mang đến 

các lợi ích tối đa về quản trị doanh nghiệp và sức khỏe cộng đồng. 

1. Ban tổ chức: 

- Đơn vị tổ chức: Hội Tin học TP.HCM (HCA); Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; 

Công Ty TNHH MTV Phát Triển Công Viên Phần Mềm Quang Trung. 

- Đơn vị phối hợp tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC); 

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA); Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM); Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Chuyển đổi số DXCenter; Ban 

Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM; Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM;…  

2. Quy mô tổ chức: 

- Tần suất: 03 chuyên đề trong tháng 08 – tháng 10/2021 

- Hình thức: Online  

- Số lượt khách tham dự/ chuyên đề: 200 lượt tham dự trực tiếp; hơn 1000 lượt theo dõi 

livestream trực tiếp trên kênh thông tin của HCA và các đối tác. 

3. Thành phần tham dự: 

- Ban Quản lý Khu công nghiệp, công nghệ tập trung 

- Doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp, công nghệ tập trung 

- Nhà máy sản xuất trong và ngoài TP.HCM 

- Ban Quản lý Bệnh viện, Cơ sở y tế 

- Ban Quản lý Cơ quan, tổ chức, Trường học 

- Hiệp hội, hội ngành nghề 

- Tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước 

- Doanh nghiệp CNTT, doanh nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ số tại TP.HCM và các 

tỉnh thành. 

4. Nội dung chương trình: 

Các giải pháp rất cụ thể nhằm giúp giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh và chủ động 

kế hoạch ứng phó kể cả trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ được giới thiệu thông 

qua 03 chuyên đề với thời gian tổ chức dự kiến như sau: 

 



STT Chuyên đề 
Thời gian  

(dự kiến) 

01 

Công nghệ phòng, chống Covid-19 trong các khu công 

nghiệp, công nghệ  

Nội dung chính: 

- Thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ của các 

doanh nghiệp khu công nghiệp, công nghệ 

- Giải pháp Camera tầm nhiệt tự động nhận dạng, đo 

nhiệt độ, đếm số người ra vào kể cả khi đang di chuyển 

nhanh/ Camera tích hợp Ai nhận dạng, điểm danh, đo 

nhiệt độ… 

- Giải pháp Hạ tầng CNTT, điện toán đám mây cho các 

ứng dụng doanh nghiệp/ 4G và cơ hội ứng dụng các 

giải pháp công nghệ 4.0 

- Giải pháp AI và BigData trong tổng hợp, xử lý, phân 

tích dữ liệu/ Xử lý hình ảnh với công nghệ tích hợp AI 

09g30, thứ Năm ngày 

12/08/2021 

02 

Công nghệ phòng, chống Covid-19 trong các cơ quan, tổ 

chức, trường học  

Nội dung chính: 

- Thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ của các 

cơ quan, tổ chức, trường học 

- Giải pháp Camera tầm nhiệt tự động nhận dạng, đo 

nhiệt độ, đếm số người ra vào/ Kios thông minh hỗ 

trợ đăng ký, tra cứu thông tin, dữ liệu 

- Giải pháp Hạ tầng CNTT, điện toán đám mây cho 

các ứng dụng/ Bảo mật cơ sở dữ liệu với các ứng 

dụng, công nghệ mới 

- Giải pháp AI và BigData trong tổng hợp, xử lý, phân 

tích dữ liệu/ Dạy và học từ xa, những ứng dụng tích 

hợp công nghệ mới 

09g30, thứ Tư ngày 

09/09/2021 

03 

Công nghệ phòng, chống Covid-19 trong các bệnh viện, 

cơ sở y tế  

Nội dung chính: 

- Thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ của các 

bệnh viện, cơ sở y tế 

- Giải pháp Camera tầm nhiệt tự động nhận dạng, đo 

nhiệt độ, đếm số người ra vào/ Robot tự hành trong 

hỗ trợ bệnh nhân, hỗ trợ khử khuẩn môi trường 

- Giải pháp Hạ tầng CNTT, điện toán đám mây cho 

các ứng dụng/ Hệ thống phục vụ công tác sàng lọc 

bệnh nhân ở các bệnh viện 

- Giải pháp AI và BigData trong tổng hợp, xử lý, phân 

tích dữ liệu/ Tự động hóa quy trình Khám chữa bệnh 

dựa trên nền tảng IoT và AI 

09g30, thứ Năm ngày 

07/10/2021 

 

 



5. Khung chương trình: 

Thời gian Nội dung 

09g00 – 09g25 Videoclip giới thiệu các giải pháp công nghệ 

09g25 – 09g30 Giới thiệu chương trình  

09g30 – 09g35 
Phát biểu của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM 

(tùy chuyên đề) 

09g35 – 09g50 Báo cáo 1 

09g50 – 10g05 Báo cáo 2 

10g05 – 10g20 Báo cáo 3 

10g20 – 10g35 Báo cáo 4 

10g35 – 11g35 Talkshow: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai & các bài học thực tế 

11g35 Kết thúc chương trình 

6. Thông tin liên hệ: 

- Ms. Châu (chaucp@hca.org.vn – 0931 064 882); 

- Ms. Vy (vynht@hca.org.vn – 077 698 8049). 

HỘI TIN HỌC TP.HCM  

 


