
  

  

  
Thông  cáo  báo  chí  
  

Hoãn  tổ  chức  Sự  Kiện  Vietnam  ICTCOMM  2020  
    
Do  mức  độ  nghiêm  trọng  về  các  vấn  đề  an  toàn  và  sức  khỏe  cộng  đồng  không  lường  trước  
được  do  sự  bùng  phát  và  lây  lan  nhanh  chóng  của  COVID-‐19,  chính  phủ  Việt  Nam  đã  khẳng  
định  nguy  cơ  bùng  phát  với  việc  đưa  ra  lời  khuyên  về  việc  hủy  bỏ  các  triển  lãm,  sự  kiện  tụ  
họp  đông  người  để  ngăn  chặn  sự  lây  lan  của  COVID-‐19,  đồng  thời  kiểm  soát  chặt  chẽ  và  hạn  
chế  tối  đa  việc  nhập  cảnh,  đi  lại  và  tiếp  xúc.    
    
Để  tuân  thủ  các  quy  định  và  khuyến  cáo  của  chính  phủ  và  cơ  quan  chuyên  môn  trong  việc  
phòng  chống  dịch  bệnh,  cũng  như  đảm  bảo  an  toàn  sức  khỏe  cộng  đồng  và  của  chính  chúng  
ta,  Ban  tổ  chức  Vietnam  ICTCOMM  2020  đã  quyết  định  hoãn  triển  lãm,  triển  lãm  sẽ  chính  
thức  diễn  ra  vào  ngày  17  –  19  tháng  9  (Thứ  Năm  –  Thứ  Bảy)  năm  2020  tại  Trung  tâm  Triển  
lãm  Sài  Gòn  (SECC),  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh,  Việt  Nam,  dự  kiến  ban  đầu  sẽ  diễn  ra  từ  ngày  
11  –  13  tháng  6  năm  2020.    
  
Chúng  tôi  đánh  giá  cao  sự  hỗ  trợ  của  Bộ  ban  ngành,  Hiệp  hội,  các  nhà  cung  cấp  của  chúng  
tôi,  chính  quyền  địa  phương,  địa  điểm  và  tất  cả  các  đối  tác,  bạn  bè  và  khách  hàng  của  chúng  
tôi  trong  lĩnh  vực  CNTT,  Viễn  thông  và  Truyền  thông.  Chúng  tôi  hiểu  rằng  sự  thay  đổi  này  có  
thể  sẽ  gây  ra  sự  bất  tiện  đem  đến  những  khó  khăn  cho  công  việc  kinh  doanh  của  quý  vị,  kính  
mong  quý  vị  thông  cảm.  quyết  định  này  của  chúng  tôi  dựa  vào  sự  quan  tâm  và  an  toàn  cho  
các  nhà  triển  lãm  cũng  như  khách  tham  quan,  đồng  thời  đảm  bảo  một  triển  lãm  hiệu  quả  
nhất  cho  tất  cả  các  bên  tham  gia  trong  bối  cảnh  thực  tế.    
  
Vui  lòng  liên  hệ  với  chúng  tôi  nếu  quý  vị  cần  bất  kỳ  thông  tin  hoặc  sự  hỗ  trợ  nào  về  email:  
ictcomm@ictcomm.vn  
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