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THÔNG BÁO SỐ 1  
 

 

Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2016 vòng loại khu vực phía 

Nam (từ Đà Nẵng vào phía Nam) xin trân trọng thông báo đến các đội tuyển, các 

Trường về kế hoạch tổ chức vòng loại khu vực phía Nam như sau: 

1. Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc thi: 

+ Thời gian: Ngày 07/4/2016 đến ngày 08/4/2016. 

+ Địa điểm: Nhà Thi đấu Rạch Miễu, số 1 đường Hoa Phượng, quận Phú 

Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hồ sơ đăng ký tham dự: 

Các trường gửi hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 

2016 của trường theo “HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG 

TẠO ROBOT 2016” (đã có file hướng dẫn đính kèm trên trang web 

robocon2016.vtv.vn) về Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2016 vòng 

loại khu vực phía Nam trước ngày 28/3/2016 tại địa chỉ: 

+ Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, số 232/14 Võ 

Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (bà Mai Thị Thu Hương). Điện 

thoại tổng đài: 080.85868 nhấn 214, fax: 080.85869. 

+ Mọi thông tin về hồ sơ tham dự xin liên hệ: Ông Hạnh - 0908369971 hoặc  

email: hanhpv@vtv.vn  

3. Đối với các Trường, các đội tuyển: 

+ Để có thông tin giới thiệu trong buổi lễ khai mạc, bế mạc và thực hiện phóng 

sự đồng hành về các Trường có đội tuyển tham dự, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo 

Robot Việt Nam 2016 vòng loại khu vực phía Nam kính đề nghị Ban Giám hiệu các 

trường gửi “Giới thiệu tóm tắt về trường” tới địa chỉ  e mail:  

thanhminh_tran2000@yahoo.com, hoặc liên hệ qua điện thoại: 0989012412.  

+ Đối với các đội tuyển tham dự cuộc thi ở xa, nếu có nhu cầu về ăn, nghỉ 

trong thời gian thi đấu thì đăng ký tại liendpvtv@.gmail.com  - DĐ: 0989012226 để 

Ban Tổ chức liên hệ giúp.  

Trân trọng. 
 

           TRƯỞNG BAN TỔ CHƯC   
                  (đã ký) 

                 Đoàn Minh Tuấn  
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