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Kính gửi: Đơn vị - Doanh  nghiệp 

Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI tổ chức tại thành phố Lào 

Cai từ 5-7/10/2017 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông 

minh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0” sẽ thu hút gần 600 đại biểu tham dự với những 

tham luận và trao đổi theo chủ đề chung cùng nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực bên cạnh.  

Kết nối với Hội thảo Hợp tác - Phát triển CNTT-TT Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam  

phối hợp với các Hội Tin học và Sở Thông tin truyền thông các tỉnh, các Doanh nghiệp CNTT 

tổ chức Đoàn ô-tô đường trường (Vietnam ICT Caravan) với điểm xuất phát từ Hà Nội khởi 

hành vào ngày 4/10/2017 và đích đến là Lễ thượng cờ Tổ quốc trên nóc nhà Đông Dương – 

Đỉnh Fansipan vào sáng 5/10/2017, với phương châm “AN TOÀN – BỔ ÍCH – Ý NGHĨA. 

Ban Tổ chức Caravan 2017 trân trọng kính mời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham 

dự hội thảo Hợp tác Phát triển và đăng ký tham gia đoàn ICT Caravan 2017. 

Với ý nghĩa của Hội thảo và đoàn Vietnam ICT Caravan với “Lễ thượng cờ Tổ quốc 

trên nóc nhà Đông Dương – Đỉnh Fansipan”,  Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý các Đơn vị 

và Doanh nghiệp tài trợ áo đồng phục hoặc chương trình giao lưu, từ thiện cùng đoàn Vietnam 

ICT Caravan 2017 và Hội thảo, cụ thể:  

1/ Tài trợ áo đồng phục: số lượng 500 áo với biểu trưng cờ đỏ sao vàng với  slogan 

“CNTT-TT Việt Nam trên nóc nhà Đông dương” cùng bản đồ Việt Nam với đỉnh Fansipan. 

Ban Tổ chức đảm bảo quyền lợi cho Nhà tài trợ, cụ thể:  

- Logo nhà tài trợ xuất hiện trên áo đồng phục (mẫu thiết kế do BTC cung cấp). 

- Các thành viên đoàn Caravan mặc áo đồng phục xuất phát từ Hà Nội và Tp Lào Cai. 

- Áo đồng phục sẽ xuất hiện trong Lễ thượng cờ Tổ quốc trên nóc nhà Đông Dương 

tại sảnh cột mốc đỉnh Fancipang (10h00 sáng 5/10/2017).   

2/ Tài trợ giao lưu CNTT hoặc đóng các chương trình từ thiện, khuyến học cho tỉnh Lào 

Cai các mức : 30 triệu, 20 triệu và 10 triệu (Quyền lợi thỏa thuận cụ thể, dự kiến đóng 

góp vào chương trình xây lớp học cho Bản Mo tỉnh Lào Cai)  

Chi tiết liên hệ: 

+ Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà nội  Tel: 

38211725 ext 604 (Bà Nguyễn Xuân Hương) eMail: office@vaip.vn.   

Trân trọng cảm ơn. 
 

Nơi gửi: 

- Như trên; 

- BTC Hội thảo HT-PT CNTT-TT; 

- Lưu VP VAIP. 
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