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Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Công nghệ thông tin – Viễn Thông
V/v: Mời tham gia Giải thưởng Top 5 & Huy Chương Vàng và ICT Việt Nam 2016.
CNTT-TT được xem là hạ tầng của mọi hạ tầng, là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của các
ngành. Những doanh nghiệp nổi trội, xuất sắc và đại diện đầy đủ cho ngành CNTT-VT Việt Nam
rất cần được giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp các ngành và đông đảo người dùng nhằm
tăng cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT.
Giải thưởng “Huy Chương Vàng & Top 5 ICT Việt Nam” được Hội Tin học TPHCM
(HCA) tổ chức hàng năm nhằm vinh danh những doanh nghiệp CNTT-VT có doanh số kinh
doanh hiệu quả, đang dẫn đầu thị trường. Giải cũng nhằm khuyến khích những nỗ lực phát triển
của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kinh tế và thị
trường trong nước.
Dự kiến vào lúc 17g, ngày 23/06/2016, Lễ trao giải “Huy Chương Vàng & Top 5 ICT
Việt Nam 2016” sẽ được tổ chức long trọng trong buổi tiệc Gala Dinner của chuỗi sự kiện
“Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – VIO 2016”.
Để động viên, khích lệ cho doanh nghiệp cả 3 vùng miền trên cả nước – phù hợp với tình hình
phát triển kinh tế xã hội và doanh nghiệp - Giải “Huy Chương Vàng & Top 5 ICT Việt Nam
2016” tiếp tục được tổ chức cho cả 3 khu vực (xem chi tiết tại đây). Giải sẽ phù hợp với vị trí
địa lý, điều kiện kinh tế, văn hóa vùng miền, dân số và doanh thu CNTT-VT của mỗi khu vực.
Doanh nghiệp CNTT-VT khắp cả nước đều có cơ hội tham gia Giải trong những hạng mục và khu
vực doanh số phù hợp. Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay sẽ được mở rộng thêm ở lĩnh vực
Cung cấp giải pháp – sản phẩm – dịch vụ cho khách hàng nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt
Nam) hay khách hàng nước ngoài ứng dụng tại Việt Nam.
Đây là một trong những giải thưởng mang tầm vóc quốc gia và là giải có uy tín trong ngành
CNTT ra đời sớm nhất của cả nước và là năm thứ 18 Giải “Huy Chương Vàng & Top 5 ICT Việt
Nam” được tổ chức. Giải sẽ góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh sản phẩm, dịch vụ
của các doanh nghiệp tham gia, cũng như đưa CNTT đến các vùng miền và người tiêu dùng, từ đó
tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp phát triển. Những năm qua, Giải đã thu hút được sự quan
tâm của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài ngành CNTT-VT.

Thay mặt Ban Tổ chức giải, Hội Tin Học TP.HCM (HCA) kính mời Quý doanh nghiệp
quan tâm đăng kí tham dự chương trình này. Để tham gia, Quý doanh nghiệp vui l ng điền vào
phiếu đăng ký và gửi qua email: dungntp@hca.org.vn hoặc fax đến (84-8) 3932 0199 trước ngày
01/06/2016.
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