CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=========o0o==========
Số: 257/2015/ CV-HTH
V/v: thông báo triệu tập Hội nghị các Hội Tin
học thành viên tại Lâm Đồng ngày 22/8/2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Các Ủy viên Hội đồng Trung ương - Hội Tin học Việt Nam
Ban Chấp Hành - Các Hội Tin học thành viên
Hội Tin học Việt Nam xin trân trọng chào mừng các Hội Tin học thành viên đến với Hội
thảo Hợp tác - Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XIX tại Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ 21
đến 22/8/2015. Chi tiết các hoạt động trên: http://vaip.org.vn/. Thông tin về Hội nghị Hội
đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên có các nội dung sau:
1. Chương trình (dự kiến):
- Ngày 21/8 tham dự Hội thảo Hợp tác – Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ
XVII tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú Tp Đà Lạt.
- Sáng 22/8 từ 8h30 Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học.
- Ngày 22-23/8 mời đăng ký tham gia các hoạt động thăm quan du lịch văn hoá.
2. Nội dung Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học dự kiến :
- “Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động”: nhìn lại hoạt động sau một năm hợp tác.
- Vị trí vai trò các hội ngành CNTT với định hướng phát triển CNTT-TT (đẩy mạnh
ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế).
- Tọa đàm về nghiên cứu chỉ số Thành phố Thông minh và tổ chức Hội thảo Quốc tế
về tác động CNTT đến phát triển kinh tế xã hội vào tháng 12/2015
- Về đăng cai và công tác tổ chức Hội thảo Hợp tác – Phát triển CNTT-TT Việt
Nam các năm tiếp theo.
3. Đăng ký và Hỗ trợ :
- Đăng ký: VP Hội Tin học Việt Nam, tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Tel: 84 38211725/39712597 (ext 601) . eMail: vaip@vnn.vn
- Nhờ đăng ký khách sạn: BTC Hội thảo HT-PT, Sở TTTT Lâm Đồng, Tel:

0633.541542/0982204466, Email: trieubh@lamdong.gov.vn (Ông Bế Hải
Triều – Phòng CNTT)
Đề nghị các Ủy viên HĐTW các Hội Tin học thành viên đăng ký tham dự và gửi Thông
tin về các Hội , Báo cáo hoạt động 2015-2016 cùng các đề xuất - kiến nghị cho Hội nghị.
Đăng ký tham dự trước ngày 15/8/2015, gửi báo cáo và tham luận trước 12/8/2015.
Kính mong các Ủy viên Hội đồng TW, lãnh đạo các Hội quan tâm và tích cực tham gia.
Trân trọng cảm ơn.
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