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THÔNG BÁO
Về việc hoãn tổ chức Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin - Truyền thông
Việt Nam 2020
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hội viên, Đối tác
Toàn cảnh Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Outlook VIO) là một trong những sự kiện lớn về Công nghệ thông tin – Truyền thông được Hội Tin
học TP.HCM (HCA) tổ chức thường niên từ năm 1995 và luôn được sự bảo trợ của Bộ
Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân TP.HCM, Sở Thông tin Truyền thông
TP.HCM, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM. Hàng năm, sự kiện thu hút hàng ngàn lượt
khách tham dự để tiếp cận các chính sách, các thông tin mới nhất của ngành cũng như
thị trường.
Năm nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo công tác
phòng chống dịch và an toàn cho sức khỏe cho đại biểu tham dự Hội thảo, cũng như có đủ
thời gian chuẩn bị chủ đề, nội dung phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách tham
dự, Hội Tin học TP.HCM trân trọng thông báo:
Hoãn tổ chức Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam
(Vietnam ICT Outlook – VIO) lần thứ 25 với chủ đề “Chuyển đổi số định hình tương lai”.
Lịch tổ chức dự kiến trước đó vào ngày 24, 25/9/2020 sẽ được dời đến Quý 2 năm 2021.
Hội Tin học TP.HCM rất lấy làm tiếc về sự thay đổi bất tiện này và rất mong sẽ được đón
tiếp Quý vị tại sự kiện trong năm 2021.
Hội Tin học TP.HCM mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Quý vị.
Trân trọng.
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