THƯ MỜI THAM DỰ HỌP MẶT HỘI VIÊN QUÝ 4/2018
Kính gửi: Quý Hội viên Hội Tin Học TPHCM
Khép lại Quý III/2018, Hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã tổ chức các hội thảo chuyên ngành về
công nghệ, tổ chức trao giải TOP ICT VN nhằm khích lệ các doanh nghiệp nổi bật của ngành CNTT-TT
trong nhiều lĩnh vực cũng như hỗ trợ kết nối thị trường, xúc tiến B2B, tăng cường giao lưu - kết nối với các
khối ứng dụng và đối tác nước ngoài.
Trong Quý IV/2018 là giai đoạn cuối năm HCA triển khai các hoạt động lớn và mang nhiều ý nghĩa
đánh dấu 30 năm thành lập Hội Tin Học TPHCM với chuỗi sự kiện gồm Đại hội đại biểu Nhiệm kỳ VII; lễ
kỷ niệm thành lập hội và hội thao chào mừng 30 năm với các giải như tennis; golf; cầu lông…
Nhằm tổng kết các hoạt động trong quý III; truyền thông giới thiệu các hoạt động nổi bật của HCA
trong 3 tháng cuối năm, Hội Tin học TP.HCM trân trọng kính mời Quý lãnh đạo doanh nghiệp Hội viên
tham dự chương trình Họp mặt hội viên quý 4/2018 được tổ chức vào lúc:
Thời gian: 8h30 thứ Ba ngày 16/10/2018
Địa điểm: Hội trường HUB Coffee, SiHUB
273 Điện Biên Phủ Phường 7, Quận 3, TPHCM
THỜI GIAN
8:00 – 8:30
8:30 - 8:35
8:35 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 - 9:10
9:10 – 9:30
9:30 - 9:45

9:45 - 10:00
10:00 – 10:15

NỘI DUNG
Đón tiếp khách tham dự
Giới thiệu chương trình
Phát biểu chào mừng
 Báo cáo các hoạt động đã diễn ra trong quý III/2018
 Tổng kết hoạt động cộng đồng kết nối doanh nghiệp với sinh viên:
“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số"
Trao biểu trưng cảm ơn các trường và doanh nghiệp đồng hành
Giao lưu chia sẻ: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số"
Giới thiệu các hoạt động của Hội Tin Học TPHCM trong quý IV/2018:
+ Chương trình đại hội HCA NK 7 và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội
+ Truyền thông về cuộc thi khởi thi AIoT và Smart City 2019
Thảo luận – Hỏi đáp giao lưu
Tổng kết. Chụp hình lưu niệm - Kết thúc chương trình

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và phản hồi tham dự từ Quý Doanh nghiệp. Quý vị
vui lòng phản hồi thông tin tham dự trước ngày 15/10/2018 để ban tổ chức đón tiếp được chu đáo, thông
qua VP Hội Tin học TP.HCM – 028 39 320 999 hoặc
Ms. Nhung: nhungnth@hca.org.vn – 036 552 6652
Ms Ngọc: ngocltd@hca.org.vn – 0327 675 238
Trân trọng cảm ơn.
TM. BCH HỘI TIN HỌC TP.HCM
TỔNG THƯ KÝ
Vũ Anh Tuấn

