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                       Hà Nội,  ngày 7 tháng 10 năm 2022 

 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 tới tất cả các Hội Tin học thành viên. 

Các Hội Tin học cả nước đã qua gần 3 năm dịch bệnh Covid kể từ khi Hội nghị Hội đồng 
TW các Hội Tin học tổ chức vào 8/2019 tại Tuy Hoà - Phú Yên. Các năm 2020, 2021 dù các 

tỉnh Hải Dương, Tây Ninh đã có văn bản chấp thuận nhưng do dịch bệnh nên không không tổ 

chức được Hội thảo Hợp tác - Phát triển thường niên, từ tháng 5/2022 Hội Tin học Việt Nam 

cùng Hội Tin học Đà Nẵng đã nỗ lực trình phương án tổ chức Hội thảo năm 2022 tại thành phố 

Đà Nẵng, dù đã được Bộ TTTT và Chủ tịch UBND ủng hộ tuy nhiên vì các lý do khác nhau 
nên Hội thảo Hợp tác - Phát triển năm 2022 sẽ không được tổ chức. 

Theo điều lệ, hàng năm sẽ tổ chức một hội nghị Hội đồng TW và BCH Hội Tin học Việt 

Nam, vì vậy Ban Chấp hành Hội Tin học Việt Nam chính thức triệu tập tổ chức: 

Hội nghị Hội đồng Trung ương  các Hội Tin học thành viên 

Thời gian: từ 17h00-18h00 thứ ba ngày 25/10/2022 

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TP.HCM 

                  Số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 Tp HCM. 

Nội dung Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học dự kiến: 

1. Từ 17h-18h: “Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động”: nhìn lại hoạt động. 

- Xem xét đăng cai Hội thảo HT-PT CNTT-TT Việt Nam năm 2023, 2024. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Tin học VN lần thứ IX 

dự kiến 6/1/2022 (về đề cử BCH nhiệm kỳ IX, cơ cấu đại biểu tham dự). 

2. Từ 13h30 là sự kiện Hội thảo – Tọa đàm về Công nghệ và Nguồn nhân lực CNTT 

chất lượng cao (các đại biểu kiêm nhiệm từ các Cơ quan QLNN, Viện Trường và 
Doanh nghiệp có thể đăng ký tham dự hội thảo tiếp đó các Hội họp Hội nghị). 

3. Từ 18h-20h giao lưu tiệc tối các Hội Tin học thành viên sau nhiều năm xa cách. 

Đăng ký: email Office@vaip.vn, liên hệ chị Xuân Hương (0986727473); hoặc qua Zalo 

group HTH thành viên VAIP; hoặc qua kênh HCA (Anh Vũ Anh Tuấn). 

Đề nghị các Hội Tin học thành viên đăng ký tham dự trước ngày 20/10/2022. Các Hội 
Tin học phía Bắc và miền Trung nếu không bố trí tham dự được xin gửi danh sách eMail các 

lãnh đạo có thể họp online Hội nghị các Hội Tin học từ 17h-18h00 ngày 25/10/2022.   

 Mong các Ủy viên Hội đồng TW, lãnh đạo các Hội quan tâm và tích cực  tham gia. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- BCH VAIP 

- Lưu VP-HTV 

T/M BCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM  

TỔNG THƯ KÝ 

 
Nguyễn Long         
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