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Kính gửi: Lãnh đạo các Doanh nghiệp CNTT
Nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017, các Hội, Hiệp hội CNTT-TT gồm: Hội Tin
học VN (VAIP), Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT VN (VINASA) , Hiệp hội
Doanh nghiệp Điện tử VN (VEIA), Hội Truyền thông số (VDCA), Hội Tự động hóa
VN (VAA), Hội Vô Tuyến điện tử VN (REV), Hiệp hội Thương mại điện tử VN
(VECOM), Hiệp Hội an toàn thông tin VN (VNISA), Hiệp hội Internet VN (VIA),
CLB Phần mềm nguồn mở VN (VFOSSA) đồng tổ chức Gặp gỡ ICT đầu Xuân cùng
đại diện các Hội Tin học từ: 39 tỉnh thành, các Chi hội Tin học Bộ ngành, Các Doanh
nghiệp CNTT-TT cả nước nhằm trao đổi các hoạt động CNTT-TT. Đây là dịp để toàn
thể các anh chị em hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT gặp gỡ, trao đổi, vui xuân cùng
các cơ quan quản lý nhà nước, viện, trường và bè bạn trong nước và quốc tế:
Gặp gỡ ICT 2017 - Xuân Đinh Dậu (Chi tiết trên www.vaip.vn)
- Thời gian: 18h00 ngày thứ sáu 17/2/2017 (tứ 21 tháng giêng)
- Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên Hà Nội.
Đây là sự kiện thường niên của giới CNTT do các Hội và Hiệp hội ngành CNTT
phối hợp tổ chức, trân trọng kính mời Lãnh đạo tham dự Gặp gỡ ICT đầu Xuân đồng
thời cũng là dịp chúc mừng thành công Đại hội VIII - Hội Tin học Việt Nam.
Sự hiện diện của các Lãnh đạo là nguồn động viên to lớn cho giới CNTT, các
Hội, Hiệp hội ngành CNTT-TT và cộng đồng Doanh nghiệp CNTT nhân ngày đầu
xuân Đinh Dậu khởi động cho các hoạt động hiệu quả và thiết thực trong năm 2017.
Trân trọng kính mời và chân thành cảm ơn!
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