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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Số: /CV-TĐH

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2015

GIẤY MỜI
Kính gửi:……………………………………………………………………………….……
Hội nghị khoa học về Điều khiển và Tự động hóa VCCA được tổ chức định kỳ 2 năm
1 lần. Năm nay VCCA– 2015 được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, thời gian từ ngày 2728/11/2015.
Đến nay số lượng báo cáo khoa học được Hội đồng khoa học Hội nghị duyệt là 126 bài
(trong tổng số 238 bài báo cáo khoa học gửi về Hội nghị). Hội nghị được tổ chức thành 2
phần:
• Báo cáo công trình khoa học.
• Diễn đàn doanh nghiệp.
Nội dung các bài báo cáo liên quan đến các công trình nghiên cứu về Điều khiển – Tự động
hóa và ứng dụng trong sản xuất, đời sống.
Ban Tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời Lãnh đạo đơn vị và các chuyên gia, kỹ sư
và những người quan tâm tới dự Hội nghị.
Phí tham dự Hội nghị:
• Tác giả và đại biểu tham dự:

1000,000 đồng/người

• Sinh viên các trường ĐH, CĐ (có thẻ):

300,000 đồng/người

Phí trên đã bao gồm:
-

Tham dự lễ khai mạc và các phiên báo cáo.
Tài liệu Hội nghị.
Ăn trưa (2 bữa), tiệc chiêu đãi (2 bữa) và cafe giữa giờ.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Ban tổ chức
Phó Chủ tịch – Tổng thư ký
Nơi gửi:
- Như trên

- Lưu VP

PGS.TS. Tạ Cao Minh

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ VCCA-2015
Thời gian: 27-28/11/2015
Đại điểm: Đại học Thái Nguyên
1. Đối với các cá nhân:
• Đăng ký trực tiếp tại VP Hội Tự động hóa Việt Nam, tầng 2, 105 Hoàng Văn Thái, Thanh
Xuân Hà Nội.
Điện thoại: 35666936 – 0977576234 (Nguyệt)
• Hoặc địa chỉ email: minhnguyet.tdh@gmail.com, lananh.tdh@gmail.com
2. Đối với tập thể, đăng ký theo mẫu sau:
Tên đơn vị:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………Email:………………………………………………
Trưởng đoàn:……………………………………………………………………………...
STT

Họ tên

1

……

2

……

….

……

Chức danh

Vị trí làm việc

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Bản đăng ký xin gửi về:
Văn phòng Hội Tự động hóa Việt Nam,
Tầng 2, 105 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân Hà Nội.
Điện thoại: 35666936 – 0977576234 (Nguyệt)
Thời gian: trước ngày 15/11/2015 để nhận giấy mời Hội nghị.
Các cá nhân và tập thể nộp tiền mặt trực tiếp tại Văn phòng Hội hoặc Chuyển khoản theo số
TK:
Hội Tự động hóa Việt Nam : 10201 – 0000 - 476807
Ngân hàng Công Thương chi nhánh Ba Đình.
Yêu cầu: Ghi rõ tên và nội dung CK: Nộp phí tham gia Hội nghị VCCA-2015.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VCCA -2015
Thứ sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015
7:30 – 8:30:

Đăng ký và đón tiếp đại biểu

8:30 - 9:30:
Lễ Khai mạc và Phiên toàn thể
9:30 – 10:00: Tea Break
10:00 – 12:00:

4 Phân ban báo cáo khoa học
2 Phân ban Diễn đàn doanh nghiệp

12:00 – 13:30: Ăn trưa
13:30 – 17:10:

8 Phân ban báo cáo khoa học
2 Phân ban Diễn đàn doanh nghiệp

18:00 – 21:00: Tiệc chiêu đãi

Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2015

8:00 – 12:00:

8 Phân ban báo cáo khoa học

12:00 – 13:30: Ăn trưa
13:30 – 17:10:
8 Phân ban báo cáo khoa học
18:00 – 21:00:

Tổng kết và trao giải
Tiệc chiêu đãi.

