THƯ MỜI ĐỒNG HÀNH
HỌP MẶT ĐẦU NĂM CỘNG ĐỒNG NGÀNH CNTT-TT PHÍA NAM 2018
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội viên, Đối tác
Họp mặt đầu năm cộng đồng ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) sự kiện thường
niên vào dịp đầu năm do Hội Tin Học TP.HCM (HCA) tổ chức. Buổi gặp nhằm công bố nhiều chương
trình hoạt động góp phần gắn kết chặt chẽ nhằm phát triển cộng đồng CNTT-TT phía Nam và kết nối chặt
chẽ 3 “Nhà” tạo nên thế chân kiềng gồm Nhà Nước – Hiệp Hội – Doanh Nghiệp.
Hướng tới Đại hội Đại biểu Hội Tin học TPHCM nhiệm kỳ VII và kỷ niệm 30 năm thành lập, Hội Tin
học TPHCM trân trọng mời quý Hội viên, đối tác tham dự và đồng hành cùng chương trình “Họp mặt
đầu năm Cộng đồng ngành CNTT – TT phía Nam 2018” và tọa đàm “Những xu hướng công nghệ
và ứng dụng nổi bật năm 2018” dự kiến diễn ra vào lúc thứ Sáu ngày 16/03/2018.
Họp mặt đầu năm là cơ hội tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về CNTT-TT phía
Nam với đông đảo doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT, công nghệ cao, điện tử, an toàn thông tin của
các Hiệp Hội. Ngoài ra, các doanh nghiệp có cơ hội trình bày ý kiến, góp ý trực tiếp với các lãnh đạo
ngành về thực tế phát triển, qua đó các cơ quan Nhà nước kịp thời nắm bắt tình hình để định hướng hỗ trợ
doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển thị trường.
Chương trình dự kiến có gần 300 khách mời tham dự, gồm có các lãnh đạo về CNTT-TT; KHCN
TPHCM và các tỉnh thành phía Nam; các ngoại giao đoàn, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài
nước; lãnh đạo các Hiệp hội/Hội/Đối tác, các văn phòng đại diện các tập đoàn/hãng CNTT và Hội viên
HCA; lãnh đạo các Viện, trường đại học, cao đẳng ngành CNTT; các cơ quan thông tấn báo chí; các tổ
chức hỗ trợ khởi nghiệp; các cộng đồng, CLB chuyên ngành. Đây được xem là một trong những buổi họp
mặt lớn nhất trong năm của cộng đồng CNTT-TT phía Nam.
Qua 30 năm hình thành và phát triển, HCA đã quy tụ được 350 hội viên đơn vị và 1.302 hội viên cá nhân.
Ngoài ra, HCA còn là đối tác của hơn 30 tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội, hội của các quốc gia,
vùng lãnh thổ đang hoạt động tại Việt Nam và tại chính quốc gia của họ, với nhiệm vụ là cầu nối triển
khai các thông tin, sự kiện, chương trình như kết nối giao thương, hội chợ, hội thảo, kêu gọi đầu tư, xúc
tiến thương mại giữa các doanh nghiệp.
Hội Tin Học TP.HCM rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham gia đồng hành của Quý Doanh
nghiệp Hội viên, Đối tác cho sự thành công của chương trình.
***Quyền lợi tài trợ đính kèm bên dưới.
Thông tin thêm vui lòng liên hệ VP Hội Tin học TP.HCM:
Ms. Phụng Châu – Ban Xúc tiến thương mại: chaucp@hca.org.vn – 0931064882
Ms. Hoàng Yến – Ban Truyền thông: yenth@hca.org.vn – 093 7654 686
Trân trọng cảm ơn./.
HỘI TIN HỌC TP. HCM
*** Đối với Hội viên HCA đã hoàn tất đủ hội phí năm 2017, Hội Tin học TPHCM sẽ gửi Quý đơn vị thiệp
mời điện tử (dành cho 01 người tham dự chương trình).
Đối với Quý công ty có nhu cầu đăng ký thêm người tham dự hoặc Doanh nghiệp chưa là hội viên HCA
mong muốn giao lưu kết nối tại sự kiện, vui lòng hỗ trợ phí tổ chức 990.000đ/người.

