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Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam
Nhân dịp năm mới 2021 và đầu Xuân Tân Sửu, thay mặt BCH Hội Tin học Việt Nam, tôi xin gửi
tới các Hội Tin học thành viên, các đơn vị hội viên và toàn thể hội viên cùng bạn bè của Hội lời chúc
năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.
Năm 2020 là năm đặc biệt với ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm đã tác động mạnh đến
các hoạt động của Hội Tin học Việt Nam, nhiều hoạt động bị hoãn hoặc huỷ bỏ như Gặp gỡ ICT đầu
Xuân, Hội thảo Hợp tác phát triển và các Chương trình hợp tác quốc tế. Năm qua, Hội nỗ lực duy trì
và tổ chức thành công các hoạt động có ý nghĩa như: Toạ đàm “Chuyển đổi số - 2020: cơ hội và
thách thức” cùng Gặp gỡ ICT 2020 với sự tham gia của 14 Hội, Hiệp hội ngành CNTT-TT, tại đây
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng Bộ TTTT đã có những thông điệp mạnh mẽ khởi động
cho năm Chuyển đổi số Quốc gia; duy trì tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam, Kỳ thi Procon
và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Cần Thơ 2020; hoàn thành báo cáo đánh giá mức độ
sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index 2020); tổ chức nhiều hoạt
động khoa học và công nghệ phù hợp, chủ trì các giải thưởng CNTT có uy tín; tổ chức các hoạt động
văn hoá thể thao cho cộng đồng CNTT-TT.
Năm 2020 Hội vẫn tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tư vấn phản biện xã hội. Các thành
viên của Hội đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn, thẩm định, đóng góp ý kiến cho những
đề án, dự án, chương trình lớn về ứng dụng và phát triển CNTT-TT cũng như các văn bản liên quan
tới việc tạo lập môi trường, cơ chế, chính sách thúc đẩy và ứng dụng CNTT.
Năm 2020 đánh dấu sự khởi sắc của Tạp chí Tin học và Đời sống với trang thông tin điện tử
Công nghệ & Đời sống và ra mắt 4 số Tạp chí. Viện Tin học Nhân dân đánh dấu bước phát triển trong
công tác tư vấn phản biện, đào tạo và truyền thông của Hội.
Bước sang năm mới 2021 với phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm là: thúc đẩy công tác hội
viên và bảo vệ quyền lợi hội viên; duy trì và phát triển liên minh với các Hội Tin học thành viên, các
Câu lạc bộ chuyên môn; hợp tác hiệu quả với các Hội, Hiệp hội ngành CNTT-TT; nâng cao năng lực
hoạt động và trình độ tổ chức; tích cực thực hiện các hoạt động xã hội nghề nghiệp; thúc đẩy các hoạt
động đào tạo, phổ biến kiến thức và dịch vụ tư vấn, phản biện, triển khai các dịch vụ cộng đồng; khôi
phục hợp tác quốc tế; duy trì các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá - thể thao; chuyên nghiệp
hoá công tác điều hành và quản lý; Hội Tin học Việt Nam sẽ có các chuyển biến, sáng tạo mới tiếp tục
duy trì vị thế, phát huy sức mạnh của hội viên để hoàn thành các phương hướng nhiệm vụ đã đề ra.
Hướng đến Đại hội IX, phát huy truyền thống Đoàn kết – Hợp tác vì sự phát triển CNTT-TT, với
quyết tâm đổi mới và chuyên nghiệp các hoạt động phù hợp với giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng
rằng Hội Tin học Việt Nam sẽ hoàn thành tốt chương trình hoạt động đóng góp xứng đáng vào sự phát
triển CNTT-TT của đất nước.
Chúc một năm mới hạnh phúc và thành công.
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