THƯ MỜI
(Đăng ký tham gia Giải thể thao ICT, Hội diễn văn nghệ và xổ số-đấu giá Xuân 2011)
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 (VIETSTAA), 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.
Trân trọng kính mời Quý Cơ quan đăng ký tham gia chương trình thể thao (ban ngày),
chương trình Hội diễn văn nghệ và xổ số - đấu giá xuân cùng góp vui để buổi Gặp gỡ ICT 2011
đầu xuân Tân Mão có nhiều ý nghĩa văn hoá trong không khí vui vẻ, đoàn kết và hợp tác.
GIẢI THỂ THAO ĐẦU XUÂN TÂN MÃO 2011
Mục đích : Thi đấu thể thao giao lưu giữa các đơn vị nhân dịp Gặp gỡ ICT đầu xuân Tân Mão
Giải ICT Tennics Leadership và Open
Thời gian vòng loại trực tiếp: từ 9h00 đến 17h00, thứ bảy hoặc chủ nhật 26-27/02/2011
Địa điểm : Sân Tennis do BTC chuẩn bị tại Hà Nội (dự kiến sân Tây hồ hoặc Vạn Phúc)
Hình thức : Mời VIP ICT, các Doanh nghiệp và đơn vị đăng ký
Hạn đăng ký: trước ngày 18/02/2011
Liên hệ: ông Bùi Văn Chín, DĐ: 091 234 7003, Email: bvchin@fpt.vn /bvchin@bfcvn.com

HỘI DIỄN VĂN NGHỆ ICT VÀ BỐC THĂM MAY MẮN ĐẦU XUÂN CANH DẦN 2011
Thời gian hội diễn: từ 19h30, thứ sáu, ngày 25/02/2011
Địa điểm :Hà Nội Tower Convertion Center, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hình thức: Doanh nghiệp và đơn vị đăng ký (mỗi đơn vị đăng ký một đến hai tiết mục)
Hạn đăng ký: trước ngày 20/02/2011
Liên hệ: cô Nguyễn Xuân Hương, Điện thoại di động: 0986727473 eMail: vaip@vnn.vn
Chi tiết quy chế trên trang hoạt động www.itweek.org.vn mục Gặp gỡ ICT 2011 - Xuân Tân Mão

Rất hân hạnh được sự hưởng ứng và hỗ trợ của Quý Đơn vị - Doanh nghiệp.
T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ

Nguyễn Long

Ghi chú: Logo của các đơn vị tài trợ và hỗ trợ kinh phí tổ chức sẽ được đưa lên phông của Gặp gỡ ICT 2011
Đề nghị liên hệ trước với Văn phòng Hội Tel: 38211725, 39712597 email:vaip@vnn.vn (gặp Ms. Hương)

