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ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

UBND TỈNH ĐÀ NẴNG HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ 
DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM



Địa điểm

Thành phố Đà Nẵng

Có vị trí địa lý chiến lược, cơ sở hạ tầng hiện đại, môi
trường đầu tư thuận lợi
Nguồn nhân lực về CNTT giỏi

Một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh
nhất tại Việt Nam trong giai đoạn 2018-2025
Một trong 26 thành phố thuộc mạng lưới Thành phố
thông minh ASEAN (ASEAN Smart Cities Network - AS
CN).

Xây dựng thành phố thông minh với 17 lĩnh vực trong 6 
lĩnh vực chủ chốt.

ĐÀ NẴNG
- Kiểm soát thông minh (Chính
phủ điện tử)

- Công nghệ thông minh trong
tài chính

- Môi trường xanh và bền vững
- Giáo thông thông minh, dịch

vụ công điện tử
- Năng lượng xanh
- Cơ sở hạ tầng hiện đại



HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

HỘI NGHỊ 
Báo cáo chuyên sâu, MAYOR’S TALK, Các chuyên đề: Điều 
hành TP dựa trên dữ liệu, thanh toán điện tử, xây dựng hạ

tầng ICT, các giải pháp smart city: giao thông, y tế, giáo dục, 
môi trường… 

TRIỂN LÃM

Các giải pháp 
Smart City

KẾT NỐI DOANH 
NGHIỆP –

THÀNH PHỐ

Tư vấn các giải 
pháp Smart City

Trải nghiệm các 
giải pháp smart 
city của Tp Đà 

nẵng

Smart City Summit 2019 - Danang

là sự kiện quốc tế do VINASA và UBND Tp. Đà Nẵng. Đây là sự
kiện thường niên được tổ chức do sáng kiến của VINASA từ năm
2017 .

Hội nghị nhằm chia sẻ tầm nhìn, chiến lược và kinh nghiệm xây
dựng thành phố thông minh của các thành phố trong nước và khu
vực, đưa ra những giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển đô
thị thông minh phù hợp với các thành phố dựa trên nền tảng công
nghệ mới như: IoT, Big Data, AI, SMAC…

Đặc biệt, Hội nghị sẽ đưa ra các đề xuất, giới thiệu tới lãnh đạo
các thành phố các giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề đang
quan tâm như: Trung tâm điều hành tập trung, quản lý dựa trên
phân tích dữ liệu, phát triển hạ tầng ICT, thanh toán điện tử, giao
thông, y tế, giáo dục, bảo mật an toàn thông tin, môi trường…

GIỚI THIỆU



SMART CITY 
SUMMIT 2019

- DA NANG

MAYOR’S TALK

- HỘI NGHỊ 
LÃNH ĐẠO CÁC 

THÀNH PHỐ

Chính quyền số và Tài 
chính cho Smart City

Các ứng dụng 
Smart City

BÁO CÁO 
CHÍNH: Mô hình, 

kinh nghiệp xây 
dựng Smart City

Hạ tầng và Công 
nghệ cho Smart 

City

Điều hành Thành 
phố Thông minh   

dựa trên phân tích
dữ liệu (Data-

Driven) 

NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

Gặp gỡ giữa lãnh đạo lãnh đạo thành phố

Tọa đàm



THÀNH PHẦN THAM DỰ

Lãnh đạo Chính phủ

Lãnh đạo các Tỉnh, 
Thành phố của Việt 
Nam đang xây dựng 

Smart City

Lãnh đạo các Bộ, 
Ngành: Y tế, Giáo

dục, Công An, Giao
thông, Tư pháp…

Doanh nghiệp cung cấp Hạ
tầng, giải pháp Smart City: 
Y tế, Giáo dục, Giao thông, 

An ninh, …

Các đơn vị báo chí, 
truyền thông

Lãnh đạo các công ty, 
tổ chức quốc tế từ: 

Nhật Bản, Singapore, 
Đài Loan, Hàn
Quốc,Malaysia

600
Đại biểu



TỔNG SỐ ĐẠI BIỂU: 757



MỘT SỐ HÌNH ẢNH SỰ KIỆN NĂM 2018

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch 
UBND Hà Nội phát biểu khai mạc

Trao biểu trưng NHÀ TÀI TRỢTọa đàm



CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG



Thông tin về Hội nghị được cập nhật liên tục trên các phương tiện truyền thông của các đơn vị bảo
trợ thông tin: VTV, VTC, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Nhịp Sống Số, ICTNews, Báo 
Đầu tư, báo điện tử VnExpress, Diễn đàn Doanh nghiệp
• E-newsletters: phát hành 2 lần/tháng gửi tới trên hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước
• E-mail marketing được gửi và nhắc lại mỗi tuần cho tới sự kiện
• Trên các báo điện tử và webiste :

ü Website chính thức của chương trình: www.smartcity.vinasa.org.vn
ü Website VINASA: www.vinasa.org.vn
ü Cổng thông tin: www.danhbaict.vn
ü Các báo điện tử bảo trợ: www.vnexpress.net; www.dddn.com.vn; www.ictnews.vn; www.vtc.vn; 

www.nss.vn
• Cập nhật thường xuyên trên Facebook của chương trình
• Thông tin trên các diễn đàn ICT-VN, diễn đàn của cộng đồng công nghệ

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG

http://www.smartcity.vinasa.org.vn
http://www.vinasa.org.vn/
http://www.danhbaict.vn/
http://www.vnexpress.net
http://www.dddn.com.vn
http://www.ictnews.vn
http://www.vtc.vn
http://www.nss.vn


LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

Ngày 1: 
21/10

Ngày 2: 
22/10

Ngày 3: 
23/10

Ngày 4: 
24/10

Ngày 5: 
25/10

THĂM
CÁC CÔNG 
TY IT TẠI 
HÀ NỘI

NGÀY 
CNTT 

NHẬT BẢN 
2019

HỘI NGHỊ 
THÀNH 

PHỐ 
THÔNG 

MINH 2019
– Đà Năng

THĂM
CÔNG TY 
IT TẠI ĐÀ 

NẴNG

THĂM 
CÁC CÔNG 
TY IT TẠI 

HỒ CHÍ 
MINH

TP ĐÀ NẴNGTP HÀ NỘI TP HỒ CHÍ 
MINH



KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

08:00 - 08:30 Đăng ký đại biểu

08:30 - 10:00

Phiên khai mạc
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng
- Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo VINASA
- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Chính phủ
- Báo cáo chính: Bộ TT&TT / Bộ Xây dựng / Bộ KHCN …
- Báo cáo của một Tập đoàn công nghệ về giải pháp Smart city (ASCN, WEGO; Google…)
- Trao biểu trưng cảm ơn các nhà tài trợ

Triển lãm giới
thiệu sản phẩm
và dịch vụ
CNTT
Business
Matching
(B2B và B2G)

10:00 - 10:30 Nghỉ giải lao/Tham quan triển lãm

10:30 - 12:00

Chuyên đề 1: Điều hành Thành phố Thông 
minh   dựa trên phân tích dữ liệu (Data-

Driven) 
HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ – Leaders’ Talk

Hình thức: Các báo cáo chuyên sâu và thảo 
luận
Nội dung dự kiến: 
- Dữ liệu định hướng 
- Thu thập và quản lý dự liệu
- Dữ liệu mở
- Lập kế hoạch quản lý thành phố dựa

trên các số liệu cụ thể
- Trung tâm điều hành

Thành phần: (Chọn lọc)
- Chủ tịch/Phó Chủ tịch các Thành phố
- Thị trưởng/Phó Thị trưởng phụ trách CNTT các nước
- Bộ trưởng/Thứ trưởng các Bộ
- Giám đốc/Phó Giám đốc Sở TTTT, KHCN, Xây dựng
Nội dung: Mô hình, cách thức để xây dựng smart city, kinh
nghiệm trên thế giới, PPP
Cách thức: Tọa đàm & Báo cáo chuyên sâu

https://asean.org/asean/asean-smart-cities-network/
http://we-gov.org/?ckattempt=1


12:00 - 13:30 Ăn trưa

13:30 - 17:30

Chuyên đề 2: Chính quyền số và Tài 
chính cho Smart City

Hình thức: Các báo cáo chuyên sâu và 
thảo luận
Nội dung dự kiến: 
- Các mô hình chính quyền số và 

xu hướng xây dựng TPTM hiện 
nay

- Lộ trình chuyển đổi số và giải 
pháp cho chính quyền số

- Trung tâm điều hành tập trung
- Các giải pháp cho dịch vụ hành 

chính công
- Thanh toán điện tử, di động
- Blockchain & Fintech
- Ngân hàng số
- Bảo hiểm số
- Hợp tác công tư trong xây dựng 

thành phố thông minh

Chuyên đề 3: Hạ tầng và 
Công nghệ cho Smart City

Hình thức: Các báo cáo 
chuyên sâu và thảo luận

Nội dung dự kiến:
- Hạ tầng, nền tảng số: 

Công nghệ 5G, Nền
tảng điện toán đám
mây (Cloud platform), 
Internet vạn vât
(IoT)…

- Giải pháp Smart City 
trên nền tảng công 
nghệ mới: AI, IoT, Big 
Data

- Các giải pháp an toàn, 
an ninh, bảo mật thông 
tin khi thành phố trở 
nên kết nối hơn.

Chuyên đề 4: Các ứng dụng Smart City

Hình thức: Các báo cáo chuyên sâu và thảo luận
Nội dung dự kiến: 
- Giao thông thông minh: Mạng lưới giao 

thông công cộng, Hệ thống vận tải, xe tự 
hành, giải pháp kết nối các phương tiện
giao thông

- Giáo dục thông minh: Trường học trực 
tuyến, Các mô hình giáo dục 4.0, Lớp học 
trực tuyến, Kho bài giảng trực tuyến 

- Y tế thông minh: Hệ thống quản lý bệnh
viện, Hệ thống quản lý thuốc, Hồ sơ y tế 
công dân

- Du lịch thông minh
- Nông nghiệp thông minh
- Năng lượng thông minh
- Quản lý môi trường, Vệ sinh an toàn thực 

phẩm thông minh

Triển lãm giới
thiệu sản
phẩm và dịch
vụ CNTT

Business
Matching
(B2B và
B2G)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN



CƠ HỘI TÀI TRỢ

Cơ hội xây dựng
thương hiệu, hình
ảnh, uy tín của doanh

nghiệp

Tiếp thị các sản
phẩm, giải pháp cho
TPTM đến các khách

hàng mục tiêu

Cơ hội tiếp cận, trao
đổi với các lãnh đạo
các tỉnh, thành phố

của Việt Nam



CƠ HỘI TÀI TRỢ

CÁC GÓI TÀI TRỢ

Nhà tài trợ KIM CƯƠNG: 1.100.000.000 VNĐ
Nhà tài trợ BẠCH KIM: 880.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ VÀNG: 660.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ BẠC: 440.000.000 VNĐ

Nhà tài trợ ĐỒNG: 330.000.000 VNĐ

Nhà ĐỒNG TÀI TRỢ: 165.000.000 VNĐ

Các đơn vị ủng hộ: 60.000.000 VNĐ

(Chưa bao gồm thuế)



CÁC GÓI THAM DỰ KHÁC

Có bài phát biểu keynote tại Hội nghị 300.000.000 VNĐ

Tham gia là diễn giả trong các tọa đàm chuyên đề: 100.000.000 VNĐ

Gian hàng triển lãm trong 2 ngày 22-23/10: 85.000.000 VNĐ

Gói kết nối giao thương chuyên nghiệp tới những khách hàng
mục tiêu: 35.000.000 VNĐ

Tài trợ quà tặng: 100.000.000 VNĐ

Thêm tài liệu marketing vào túi tài liệu chung phát cho đại
biểu tham dự Hội nghị: 50.000.000 VNĐ



QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

CÁC QUYỀN LỢI KIM 
CƯƠNG

BẠCH 
KIM VÀNG BẠC ĐỒNG Đồng

tài trợ
Đơn vị
ủng hộ

I. Quyền lợi hiện diện tại sự kiện (1)

1 Có gian hàng tại triển lãm 2 gian, chọn
vị trí 2 gian 1 gian Giảm giá

50%
Giảm giá

35%
Giảm giá

25%
Giảm giá

10%

2
Có bài phát biểu tại phiên khai
mạc toàn thể ngày 23/10 15� 15� 10’ - - - -

3
Lãnh đạo NTT được mời vào
phòng VIP Có Có Có

4
Lãnh đạo NTT được bố trí chỗ
ngồi VIP tại Hội nghị Có Có Có Có Có - -

5
Video quáng bá về NTT được
phát trước giờ khai mạc sự kiện
(Video do NTT cung cấp) 

Có, 5 phút Có, 3 phút - - - - -

6

Video quảng bá về nhà tài trợ
được phát trước giờ khai mạc
tiệc tối ngày 23/10 (video clip do 
nhà tài trợ cung cấp)

Có Có Có Có - - -



ST
T CÁC QUYỀN LỢI KIM 

CƯƠNG
BẠCH 
KIM VÀNG BẠC ĐỒNG Đồng tài

trợ
Đơn vị
ủng hộ

I. Quyền lợi hiện diện tại sự kiện (2)

7
Nhà tài trợ được Ban Tổ chức
tặng biểu trưng kỷ niệm

Có, theo
danh vị tài

trợ

Có, theo
danh vị tài

trợ

Có, theo
danh vị tài

trợ

Có, theo
danh vị
tài trợ

Có, theo
danh vị tài

trợ

Có, theo
danh vị tài

trợ

Có, theo
danh vị tài

trợ

8
Nhà tài trợ được Ban tổ chức
nêu tên cảm ơn tại bài phát biểu
khai mạc sự kiện

Có Có Có Có Có Có Có

9
Được bố trí gặp gỡ các khách 
hàng tiềm năng theo yêu cầu Có - - - - - -

10
Có bài phát biểu tại phòng giới 
thiệu sản phẩm giải pháp (nếu 
có tổ chức)

Có Có Có Có - - -

QUYỀN LỢI TÀI TRỢ



QUYỀN LỢI TÀI TRỢ

ST
T CÁC QUYỀN LỢI KIM 

CƯƠNG
BẠCH 
KIM VÀNG BẠC ĐỒNG Đồng

tài trợ STT

II. Quảng bá truyền thông

11
Có trang quảng cáo trong kỷ
yếu sự kiện Có, 2 trang Có, 2 trang Có, 3 

trang
1 trang
trong

1 trang
trong

½ trang
trong

½ trang
trong

12

Được giới thiệu trên website 
chính thức của sự kiện tại
địa chỉ: 
www.smartcity.vinasa.org.vn

Có Có Có Có Có Có

III. Free entry to the activities of the event 

13
Lãnh đạo nhà tài trợ được
mời dự tiệc tối chào mừng tối
22/10

2 người 2 người 2 người 2 người 2 người 1 người 1 người

14
Được nhận giấy mời tham dự
sự kiện 2 người 2 người 2 người 2 người 1 người 1 người 1 người

http://www.smartcity.vinasa.org.vn


QUYỀN LỢI TẠI TRỢ

ST
T CÁC QUYỀN LỢI KIM 

CƯƠNG
BẠCH 
KIM VÀNG BẠC ĐỒNG Đồng

tài trợ
Đơn vị
ủng hộ

IV. Quyền lợi trên các kênh truyền thông

15

Logo kèm link trên trang website 
chính thức của sự kiện tại địa
chỉ: 
www.smartcity.vinasa.org.vn

Có Có Có Có Có Có Có

16
Bài PR trên trang báo điện tử
Nhịp Sống Số tại http://nss.vn 02 bài 01 bài 01 bài 01 bài 01 bài - -

17

Banner kèm link dẫn đến
website nhà tài trợ tại chuyên
trang “Sự kiện ICT” trên báo
điện tử http://nss.vn

Vị trí đẹp 
trong 2 

tuần

Vị trí đẹp 
trong 10 

ngày 

Banner 
chân trang 

trong 1 
tuần

Banner 
Chân trang

trong 5 
ngày

có - -

18

Logo kèm link đến trang chủ của
nhà tài trợ trên website 
(www.vinasa.org.vn) trong thời
gian sự kiện

Có Có Có Có Có Có Có

http://www.smartcity.vinasa.org.vn
http://nss.vn
http://nss.vn/
http://www.vinasa.org.vn


SPONSORSHIP BENEFITS

ST
T CÁC QUYỀN LỢI KIM 

CƯƠNG
BẠCH 
KIM VÀNG BẠC ĐỒNG Đồng

tài trợ
Đơn vị
ủng hộ

IV. Quyền lợi logo

19
Logo của NTT được đặt trang
trọng trên trang cảm ơn của tài liệu
sự kiện

Có Có Có Có Có Có Có

20

Logo của nhà tài trợ được đặt trên
tất cả các văn bản truyền thông
của sự kiện như: TCBC, giấy mời
(nếu có)…

Kích thước 
lớn, vị trí 
đẹp

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Có Có Có Có

21
Logo của nhà tài trợ được đặt trên
các tài liệu in ấn của sự kiện như: 
banners, standees, băng rôn…

Kích thước 
lớn, vị trí 
đẹp

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Có Có Có Có

22
Logo của nhà tài trợ được đặt trên
phông chính/màn hình chính của
sự kiện

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Kích thước 
lớn, vị trí 
đẹp

Có Có Có Có

23
Logo của nhà tài trợ được đặt trên
phông nền tiệc tối chào mừng sự
kiện vào tối 22/10

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Kích thước
lớn, vị trí
đẹp

Kích thước 
lớn, vị trí 
đẹp

Có Có Có Có
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