THƢ MỜI THAM DỰ
GIẢI THƢỞNG TOP 5 & HUY CHƢƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM 2014

Kính gửi: Quý Tổ chức - Doanh nghiệp công nghệ thông tin truyền thông, viễn thông
Lời đầu tiên, Hội Tin học TP.HCM xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới Quý vị.
Với mục tiêu vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong ngành Công nghệ Thông
tin, Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) hằng năm đều tổ chức Giải thưởng Top 5 &
Huy Chương Vàng ICT Việt Nam, bắt đầu từ năm 1998 đối với giải Huy Chương Vàng và từ
năm 2001 với giải Top 5. Giải thưởng này được tổ chức thường niên nhằm xếp hạng, quảng bá,
tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông
đẩy mạnh hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh thật sự góp phần chủ đạo đưa CNTT-TT trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế của
TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
Nét mới trong chƣơng trình năm nay là mở rộng cơ hội tham dự Giải thƣởng cho các
doanh nghiệp mới thành lập và những sản phẩm/dịch vụ/ giải pháp mới. Cụ thể BTC sẽ
mở rộng thêm hai giải:
+ Doanh nghiệp triển vọng: dành cho các Doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm đã từng bước
vượt qua khủng hoảng, đạt được sự phát triển ổn định – vững chắc, có phương án khả thi trong
tương lai
+ Giải Sản phẩm/ dịch vụ/ giải pháp triển vọng: dành cho những SP/DV/GP đã phát hành
dưới 3 năm, có tính mới - sáng tạo, phù hợp với xu thế mới về công nghệ, đáp ứng nhu cầu mới
của thị trường, được nội địa hoá từng phần/toàn phần và có tính cạnh tranh/ thay thế hàng nhập
ngoại
Qui chế xét Giải Top 5 & Huy Chương Vàng ICT Việt Nam 2014 cũng có sự thay đổi như sau:
Xét chọn Top 5: nếu có từ 6 đơn vị trở lên đăng ký tham gia; Xét chọn Top 3 trong trường hợp có từ 5
đến 4 đơn vị tham gia; Xét Top 1 nếu có từ 3 đơn vị trở xuống tham gia

Đêm trao giải sẽ diễn ra vào ngày thứ 6, 25/07/2014.
 Địa điểm: Riverside Palace, 390D Bến Vân Đồn, quận 4.
 Thời gian: 18h00 – 20h00

Lệ phí tham dự: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) cho mỗi lĩnh vực tham gia.
-

Giảm 1.000.000đ đối với đơn vị tham gia những nội dung trong VIO 2014 / Vietnam e.Business
Forum 2014 và giải TOP5/HCV 2014, như: Tài trợ/ Thuê gian hàng/ Đăng ký báo cáo.

Thủ tục: vui lòng tham khảo các File nội dung đi kèm.
Thông tin Ban tổ chức:
Hội Tin Học Tp.HCM (HCA)
Địa chỉ: 79 Trương Định (Lầu 5, P.509), Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3825 0053 / 3822 2876 / 3891 6970 / 3891 8889 Fax: (84-8) 3891 8889
Số tài khoản: 102010000101608
Ngân hàng: Công thương chi nhánh 1, Tp.HCM
Người liên hệ: cô Nguyễn Thị Phương Dung
Mobile: 0903 715 743 – email: dungntp@hca.org.vn

Kính mong quí Tổ chức, Doanh nghiệp cùng tham gia Giải thưởng quan trọng của ngành
CNTT-TT này, đây sẽ là cơ hội để quí Tổ chức - Doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu
của mình đến khách hàng trong và ngoài nước.
Trân trọng.
BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
HỘI TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG THƯ KÝ

Vũ Anh Tuấn

