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THỂ LỆ XÉT THƢỞNG
Huy Chƣơng Vàng Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam
Lần 8 năm 2006
tại
Toàn cảnh Công Nghệ Thông Tin Việt Nam 2006 &
Vietnam ComputerElectronics World Expo 2006
Năm nay, Hội Tin Học Tp.Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức bình chọn và trao Huy Chương Vàng
cho những doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh - sản xuất sản phẩm, dịch vụ Công nghệ
Thông tin-Truyền thông (CNTT-TT) tại Toàn cảnh CNTT Việt Nam 2006 & Vietnam
ComputerElectronics World Expo 2006.
Sau đây là thể lệ tham gia giải thưởng và quy định xét chọn của Ban Tổ Chức.
1.

ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THƢỞNG VÀ CÁC LOẠI HUY CHƢƠNG:

Huy Chƣơng Vàng ICT Vietnam 2006 được chia làm 4 nhóm, bao gồm tổng cộng 7 loại huy
chương, trong đó có giải Huy Chương Vàng Sản phẩm phần mềm triển vọng là giải mới trong năm
nay. Kết quả sản xuất - kinh doanh dự xét thưởng được tính trong khoảng thời gian từ ngày
01/01/2005 đến 31/12/2005 vượt hạn mức qui định dưới đây:
A. HUY CHƢƠNG VÀNG PHẦN CỨNG:
Cấp cho Đơn vị Sản xuất và lắp ráp Phần Cứng có tổng doanh số trên 80 tỷ VND (5 triệu
USD) đối với tất cả các thiết bị có thương hiệu đã đăng ký do đơn vị sản xuất tại Việt Nam.
B. HUY CHƢƠNG VÀNG INTERNET
Cấp cho Đơn vị cung cấp dịch vụ Internet có tổng doanh số dịch vụ trên 160 tỷ VND (10
triệu USD).
C. HUY CHƢƠNG VÀNG PHẦN MỀM:
1). Huy Chương Vàng Đơn vị Phần Mềm: có tổng doanh số bán hàng của tất cả các sản
phẩm phần mềm kể cả dịch vụ phần mềm đạt trên 16 tỷ VND (1 triệu USD).
2). Huy Chương Vàng Đơn Vị Phần Mềm xuất khẩu: có tổng doanh số gia công xuất khẩu
phần mềm trên 1.5 triệu USD.
3). Huy Chương Vàng Sản Phẩm Phần Mềm: có doanh số bán hàng trên 800 triệu VND (50
ngàn USD) cho CD (phát hành rộng rãi) và trên 1,6 tỷ VND (100.000 USD) cho các loại
sản phẩm phần mềm khác.
4). Huy Chương Vàng Đơn vị phần mềm khởi nghiệp thành công: thành lập sau ngày
01/01/2003, có doanh số phần mềm/dịch vụ năm 2005 là 100.000 USD trở lên và tốc độ
tăng trưởng so với năm 2004 trên 25%.

5) Huy chương vàng Sản phẩm Phần mềm Triển vọng: xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường
từ năm 2004, trong năm 2005 có 5 khách hàng trở lên và doanh số trên 500 triệu đồng trở
lên.
D. HUY CHƢƠNG VÀNG ĐÀO TẠO
Cấp cho Đơn vị Đào Tạo CNTT có doanh số đạt 16 tỷ VND (1 triệu USD) trở lên.
2. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THƢỞNG:
Áp dụng cho tất cả các đơn vị trong và ngoài nước hoặc cá nhân có sản phẩm CNTT-TT (riêng đối
với các công ty nước ngoài có đại diện tại Việt Nam sẽ được áp dụng với những sản phẩm và dịch vụ
bán tại thị trường Việt Nam), có hồ sơ dự thi gửi Ban Tổ Chức triển lãm bao gồm :
a). Phiếu đăng ký dự xét thưởng Huy Chương Vàng ICT Vietnam 2006 (theo mẫu đính kèm)
b). Tài liệu đính kèm (bản sao):Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 (từ
01/01/2005 đến 31/12/2005) và chứng từ hóa đơn kèm theo tùy theo từng lĩnh vực (xem qui định
chi tiết đính kèm).
* Do trong một hợp đồng hay chứng từ thanh toán có thể có nhiều món hàng, đơn vị cần
phải tách riêng doanh số của từng lĩnh vực tham dự xét thƣởng. Nếu trong trƣờng hợp Ban
Tổ Chức kiểm tra phát hiện số liệu không rõ ràng, BTC sẽ hủy bỏ hồ sơ dự xét thƣởng.
3. LỆ PHÍ THAM DỰ:
Lệ phí xét chọn và cấp chứng nhận Huy chương vàng: 3.000.000đ (Ba triệu đồng)
- Giảm 1.000.000đ đối với đơn vị là hội viên của Hội Tin Học Tp.HCM.
- Giảm 1.000.000đ đối với đơn vị tham gia triển lãm.
* Lệ phí này sẽ được hoàn lại cho các đơn vị không lọt vào danh sách Huy Chương Vàng.
4. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ ĐÓNG LỆ PHÍ: trước ngày 05/06/2006
5. NGÀY VÀ NƠI CÔNG BỐ GIẢI THƢỞNG:
Lễ phát giải sẽ được tổ chức long trọng trong lễ khai mạc sự kiện “Toàn cánh CNTT Việt Nam 2006
& Vietnam ComputerElectronics World Expo 2006.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2006
TM. BAN TỔ CHỨC VIO’06/VCW’06
Hội Tin Học Tp.HCM
Chủ tịch

Lê Trường Tùng
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