
Kính gửi: Quý đơn vị, doanh nghiệp

Nhân dịp đầu xuân Tân Mão 2011, các Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT 
Việt Nam bao gồm: Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội phần mềm VN (VINASA) , Hiệp hội 
Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), Hội Khoa học Công nghệ Tự động (VAA), Hội Vô 
Tuyến điện tử Việt Nam (REV), Hội Tin học - Viễn thông Hà Nội (HANICT), Hiệp hội Thương 
mại điện tử VN (VECOM), Hiệp Hội an toàn thông tin VN (VNISA), Hiệp hội Internet Việt Nam 
(VIA) cùng đồng tổ chức chương trình Gặp gỡ ICT đầu Xuân Tân Mão 2011 nhằm trao đổi các 
hoạt động CNTT-TT năm 20010-2011 của giới CNTT-TT Việt Nam. Đây là dịp để toàn thể các 
anh chị em hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT gặp gỡ, vui xuân cùng các cơ quan quản lý nhà 
nước, viện, trường và bè bạn trong nước và quốc tế. 

Gặp gỡ ICT 2011 - Xuân Tân Mão dự kiến được tổ chức:
Thời gian: 18h00, Thứ sáu, ngày 25/02/2011 (tức 23 tháng giêng âm lịch)
Địa điểm: Hà Nội Tower Convention Center, 49 Hai Bà Trưng Hà Nội

Các hoạt động văn nghệ - thể thao Gặp gỡ ICT 2011 - Xuân Tân Mão
Hội diễn Văn nghệ ICT 2011   (do các đơn vị đăng ký tham gia dự thi)  

Thời gian: từ 19h30- 21h30,  Thứ sáu, ngày 25/02/2011 tại Gặp gỡ đầu xuân 2011
Sổ xố - Đấu giá xuân 2011   (do các đơn vị đăng ký giải thưởng hiện vật tham gia)  

Thời gian: xen kẽ văn nghệ từ 19h30-21h45, ngày 25/02/2011 tại Gặp gỡ ICT 2011
Giải thể thao ICT đầu xuân 2011: Giải ICT Tennics Leadership và Open

Giải ICT Tennics : thời gian từ  9h00 đến 17h00 T7hoặc CN ngày 26-27/02/2011 
Chi tiết trên : www.vaip.org.vn và http://www.itweek.org.vn/gapgo/  

Gặp gỡ ICT 2011 sẽ có đầy đủ đại diện giới CNTT-TT như: các lão thành ngành CNTT-
TT, lãnh đạo các Bộ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, đại diện Liên hiệp các Hội KH-KT, các Hiệp hội ngành CNTT-TT, đại diện các 
Trung tâm Tin học - CNTT các Bộ ngành, các trường Đại học và Cao đẳng, các Viện nghiên 
cứu, các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT, các Trung tâm đào tạo Tin học và 
cùng sự có mặt của các Công ty, tổ chức quốc tế có liên quan đến CNTT-TT tại Việt Nam.  

Kinh phí tổ chức do các Hội, Hiệp hội CNTT-TT cùng các đơn vị, doanh ngiệp ICT hỗ trợ 
theo hình thức tài trợ và tự nguyện đóng góp. Ban Tổ chức  rất mong Quý Doanh nghiệp nếu 
không có hình thức tài trợ đặc biệt hãy hỗ trợ chương trình Gặp gỡ ICT Xuân Tân Mão 2011.

Kính mời Quý Đơn vị đăng ký tham gia chương trình thể thao (ban ngày), đăng ký tham 
gia Hội diễn văn nghệ cùng góp vui và đăng ký hiện vật - quà tặng làm giải thưởng Xổ số  - Đấu 
giá vui xuân để buổi Gặp gỡ ICT đầu xuân Tân Mão 2011 thêm phần vui vẻ và đoàn kết.

Rất hân hạnh được sự hưởng ứng và hỗ trợ của Quý Đơn vị - Doanh nghiệp. 
T/M BAN TỔ CHỨC GĂP GỠ ICT  XUÂN TÂN MÃO

TỔNG THƯ KÝ HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

Nguyễn Long

Ghi chú: Logo của các đơn vị tài trợ và hỗ trợ kinh phí tổ chức sẽ được đưa lên Bacdrop riêng trong chương trình Gặp gỡ ICT 2011
Xin liên hệ trước với BTC - Văn phòng Hội Tin học Việt Nam và các Hội, Hiệp hội ngành CNTT-TT  để nhận Giấy mời 
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