
 

 
Số: 1512/CV-HTH/2022 

V/v: Mời các Hội viên Doanh nghiệp tham gia hỗ trợ 
tổ chức Đại hội Hội Tin học Việt Nam ngày 6/1/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---- oOo ---- 
                   

              Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

                    

            Kính gửi:  Các Tổ chức, Doanh nghiệp hội viên Hội Tin học Việt Nam  
 

Trước tiên, thay mặt cho Hội Tin học Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao và xin bày 
tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể các quý Doanh nghiệp Hội viên đã sát cánh và ủng hộ 
nhiệt tình cho sự phát triển của Hội Tin học Việt Nam trong suốt 33 năm chặng đường phát 
triển của mình. 

Hội Tin học Việt Nam (VAIP) là tổ chức xã hội nghề nghiệp lĩnh vực CNTT-TT lớn 
nhất tại Việt Nam, với sự hình thành và phát triển từ năm 1988 đến nay, Hội đã có trên 50 
ngàn hội viên, gần 40 Hội tin học thành viên các tỉnh thành cả nước, trên 40 chi hội các bộ 
ngành, các viện trường đại học, 5 Câu lạc bộ chuyên môn và gần 50 đơn vị hội viên tập thể là 
Doanh nghiệp CNTT có quy mô hoạt động quốc gia và toàn cầu. Mục tiêu của VAIP là tập 
hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh các hoạt động phát triển và ứng dụng Công nghệ thông 
tin - Truyền thông, Chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ 
của đất nước. Phương châm hoạt động Hội Tin học Việt Nam: “Đoàn kết - Hợp tác vì sự 
phát triển của CNTT-TT Việt Nam”. 

Tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ IX sẽ được tổ chức ngày 6/1/2022 tại Khách sạn Pan 
Pacific Hà Nội. Tham dự đại hội sẽ có 250 đại biểu từ các tổ chức Hội cùng các Quan khách từ 
Chính Phủ, các Bộ ngành. (Chi tiết về Đại hội được đăng tải trên www.VAIP.vn) 

Để tổ chức thành công Đại hội và đón tiếp khách quý, sự đóng góp của quý  Doanh 
nghiệp hội viên rất quan trọng và không thể thể thiếu được. Ban Tổ chức trân trọng kính mời 
các Doanh nghiệp hội viên tham gia hỗ trợ và đóng góp, ủng hộ, cụ thể các hình thức sau: 

- Đóng góp, ủng hộ kinh phí tổ chức với các mức: 50 - 30 - 10 triệu đồng, Danh vị 
doanh nghiệp sẽ hiển thị trên Photobooth đăng ký đại biểu, được quảng bá qua  
standee và quảng bá tài liệu về Doanh nghiệp đến đại biểu, khách tham dự. 

- Quà tặng 30 khách mời và 250 đại biểu gắn liền với thương hiệu Doanh nghiệp. 

 

Chi tiết liên hệ: văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội, 
Tel: 38211725, eMail xuanhuong@vaip.vn (cô Nguyễn Xuân Hương, di động 0986727473)  

Hội Tin học Việt Nam kính mong Lãnh đạo các Doanh nghiệp hội viên ủng hộ và quảng 
bá thương hiệu thông qua ngày hội của cộng đồng CNTT-TT Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn. 
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