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THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Tin Học TPHCM
nhiệm kỳ VII (2018-2023)
Được thành lập từ năm 1988, Hội Tin Học TPHCM (HCA) là Hội Tin học đầu tiên tại
Việt Nam. Tính đến giữa năm 2018, Hội Tin học TP.HCM có hơn 360 hội viên đơn vị
doanh nghiệp, trong đó có 90 doanh nghiệp quốc tế và 270 doanh nghiệp trong nước. 30
năm là mốc thời gian quan trọng trong suốt chặng đường HCA đồng hành cùng cộng
đồng CNTT-TT. Hội Tin học TP.HCM là đối tác thường xuyên của các tổ chức xúc tiến
thương mại trong và ngoài nước hỗ trợ doanh nghiệp. Trong suốt quá trình hoạt động và
phát triển, Hội tin học TP.HCM đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành CNTT,
mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh cho Hội viên.
Ban chấp hành Hội Tin học TPHCM nhiệm kỳ VI thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Đại
hội đại biểu Hội Tin Học TPHCM nhiệm kỳ VII (2018-2023) với các nội dung như sau:
1. Thời gian dự kiến: tháng 12/2018
2. Địa điểm: TPHCM
3. Nội dung đại hội:
 Báo cáo Hoạt động Hội nhiệm kỳ VI
 Trình bày Phương hướng hoạt động VII
 Báo cáo sửa đổi Điều lệ
 Bầu Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII
 Bầu Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VII.
 Bầu Ban Thường vụ nhiệm kỳ VII.
 Phát biểu góp ý hoạt động Hội
 Biểu dương, tri ân các hội viên, tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực trong
hoạt động hội
 Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ VII ra mắt đại hội.
4. Đơn vị Hội viên và hội viên đủ tư cách tham dự Đại hội là các đơn vị và cá nhân
đã hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ hội viên các năm. Đại biểu được triệu tập là người đại
diện lãnh đạo của các đơn vị hội viên và hội viên cá nhân

5. Các đơn vị Hội viên và cá nhân liên hệ VP HCA để làm thủ tục đại biểu tham dự
Đại hội - thời gian từ 03/09/2018 đến 30/10/2018
6. Các đơn vị hội viên và các cá nhân gửi góp ý về hoạt động Hội vui lòng gửi về
Văn phòng Hội trước ngày 30/10/2018.
7. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tài trợ cho Đại hội vui lòng gửi thông tin và liên
hệ VP HCA lầu 9 – 224 Điện Biên Phủ, P7, quận 3, TP.HCM.
 Ms Hồng Nhung: nhungnth@hca.org.vn – 0166 552 66 52
 Ms Diệu Ngọc: ngocltd@hca.org.vn - 01627 675 238
Ban chấp hành Hội Tin Học TPHCM trân trọng thông báo đến Quý Hội viên nắm thông
tin và sắp xếp thời gian tham dự Đại hội. Các nội dung liên quan đến công tác hậu cần
của Đại hội, Văn phòng Hội sẽ gửi thông báo tới các Anh/Chị trong thời gian sớm nhất.
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