THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG “TOP ICT VIỆT NAM 2017”
Giải thưởng Top ICT Việt Nam do Hội Tin Học Tp.Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức liên tục hàng
năm, bắt đầu từ năm 1998. 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 –
viễn thông đẩy mạnh hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh thật sự góp phần chủ đạo đưa
CNTT-VT 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.
Sau đây là thông tin chi tiết về giải thưởng này:
I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC GIẢI
Hội Tin Học Tp. Hồ Chí Minh (HCA)
II. THỜI GIAN TỔ CHỨC (dự kiến)
Thời gian phát động giải thưởng: tháng 7/2017
Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/08/2017
Thời gian công bố và trao giải: ngày 19/09/2017, trong khuôn khổ sự kiện “Toàn cảnh CNTTTT Việt Nam – VIO 2017”
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Giải thưởng Top ICT Việt Nam 2017 được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và
ngoài nước tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực CNTT-Viễn Thông (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).
IV. QUYỀN LỢI KHI THAM GIA GIẢI
- Thông tin về giải thưởng TOP ICT Việt Nam 2017, các đơn vị và sản phẩm đạt giải sẽ
được thông tin thường xuyên trên website/ fan page của Hội Tin Học Tp.HCM
www.hca.org.vn và đưa tin trên các kênh báo chí, kênh truyền hình kể từ ngày phát
động giải thưởng.
- 01 DN đứng đầu của mỗi nhóm sẽ được trao giấy chứng nhận và CUP để quảng
bá thương hiệu, hình ảnh của mình trong và ngoài nước cho mục đích kinh doanh.
- Được HCA giới thiệu tham gia các giải thưởng khác trong và ngoài nước.
- Tham gia sinh hoạt các Câu Lạc Bộ do HCA thành lập.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC XÉT CHỌN

Dựa trên doanh số năm 2016 (từ tháng 01 đến hết tháng 12/2016) của từng lĩnh vực
tham gia.
- Ban Xét thưởng có thể đến doanh nghiệp kiểm tra và đối chiếu hồ sơ gốc (nếu xét thấy
cần thiết).
VI. HỒ SƠ THAM DỰ
- Phiếu đăng ký tham dự giải “TOP ICT Việt Nam 2017” (có sự cam kết về sự chính xác
của số liệu và được ký tên, đóng dấu của lãnh đạo).
- Phiếu cập nhật thông tin (theo mẫu) để phục vụ cho việc truyền thông, quảng bá.
-

VIII. LỆ PHÍ THAM DỰ: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) cho mỗi lĩnh vực tham gia.
- Giảm 1.000.000đ/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp là Hội viên của Hội Tin Học
Tp.HCM đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của hội viên (nộp hội phí).
- Việc hỗ trợ này chỉ áp dụng duy nhất 01 lần cho 01 doanh nghiệp (không tính số lĩnh
vực tham dự).
VII. THÔNG TIN CỦA BAN TỔ CHỨC
Hội Tin Học Tp.HCM (HCA)
Địa chỉ: 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 23932 0999
Fax: (84-8) 23932 0199
Thanh toán phí tham dự:
Số tài khoản: 114 00000 5259
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh 1,
TP.HCM
Người liên hệ:
Cô Nguyễn Thị Phương Dung: 0903 715 743 – dungntp hca.org.vn
Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung: 0166 552 6652 – nhungnth hca.org.vn
Lưu ý:
- Nếu lĩnh vực tham gia không đạt tiêu chí của giải thưởng, đơn vị sẽ được hoàn trả lại
100% lệ phí.
- Trong trường hợp phát hiện hồ sơ gian lận, không đúng sự thật, đơn vị sẽ không được
tiếp tục tham gia và phí tham dự không được hoàn lại.

TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
HỘI TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG THƯ KÝ
VŨ ANH TUẤN
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A. GIẢI THƯỞNG TOP ICT VIỆT NAM 2017
Các doanh nghiệp sẽ được xét chọn và xếp hạng theo danh sách TOP (theo thứ tự từ
Cao nhất xuống), 01 doanh nghiệp Đầu tiên của mỗi nhóm sẽ được trao Giấy chứng
nhận và CUP.
1. TOP ĐƠN VỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017: gộp chung toàn bộ
doanh số năm 2016 liên quan đến CNTT-VT (trừ doanh số sản phẩm điện thoại di động
và cước internet).
2. TOP MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM HÀNG ĐẦU 2017: Xét chọn dựa doanh số
năm 2016 của máy tính thương hiệu Việt Nam đã được đăng ký và được sản xuất, lắp
tại Việt Nam.
3. TOP ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG: Xét
chọn dựa trên doanh số năm 2016 sản xuất, lắp ráp, phân phối sản phẩm công nghệ
thông tin viễn thông tại thị trường Việt Nam.
4. TOP ĐƠN VỊ BÁN LẺ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG: Xét chọn dựa trên
doanh số năm 2016 bán lẻ sản phẩm công nghệ thông tin, viễn thông năm 2016 (trừ
sản phẩm điện, điện lạnh, điện tử gia dụng).
5. TOP ĐƠN VỊ DỊCH VỤ INTERNET, VIỄN THÔNG: Xét chọn dựa trên doanh số năm
2016 liên quan đến viễn thông, dịch vụ Internet.
6. TOP ĐƠN VỊ DỊCH VỤ CLOUD: Xét chọn dựa trên doanh số năm 2016 liên quan đến
cung cấp dịch vụ Điện toán đám mây và các dịch vụ gia tang trên cloud.
7. TOP ĐƠN VỊ DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ: Xét chọn dựa trên doanh số năm 2016 của lĩnh
vực dịch vụ nội dung số.
8. TOP ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TÍCH HỢP HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Xét chọn dựa trên doanh số năm 2016 của lĩnh vực cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống
công nghệ thông tin.
9. TOP ĐƠN VỊ PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU: Xét chọn dựa trên doanh số năm 2016 của
phần mềm và dịch vụ phần mềm.
10. TOP ĐƠN VỊ GIA CÔNG XUẤT KHẨU PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU: Xét chọn dựa trên
doanh số xuất khẩu, gia công phần mềm nước ngoài năm 2016.
11. TOP ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CNTT HÀNG ĐẦU: Xét chọn dựa trên doanh số năm 2016 về
đào tạo công nghệ thông tin.
12. TOP DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG KHỞI NGHIỆP
THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU: Xét chọn dựa trên kết quả kinh doanh 3 năm liền kề 2016
Trao cho Đơn vị công nghệ thông tin, viễn thông thành lập dưới 5 năm (tính đến hết
2016), có mức phát triển ổn định và liên tục (cả nhân sự, doanh thu và thị trường), Có ý
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tưởng/ giải pháp/ sản phẩm phù hợp với xu thế công nghệ và ứng dụng, khách hàng/
thị trường ổn định và ngày càng gia tăng. Hồ sơ:
- Các phẩm – dịch vụ cung cấp (mô tả ngắn gọn về công nghệ trong khoảng 200
từ)
- Kết quả kinh doanh trong 3 năm liền: 2014, 2015, 2016
13. TOP SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG TRIỂN VỌNG – CÓ TÍNH
SÁNG TẠO
Trao cho những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mới, có tính sáng tạo, phù hợp với xu thể mới
về công nghệ, đáp ứng nhu cầu mới của thị trường, của các ngành kinh tế trọng điểm của
thành phố (xuất hiện trên thị trường trong vòng 03 năm trở lại) như:
1. NÔNG NGHIỆP CNC
2. Y TẾ / BẢO HIỂM
3. GIÁO DỤC / ĐÀO TẠO
4. TÀI NGUYÊN / MÔI TRƯỜNG
5. GIAO THÔNG
6. LUẬT
7. ĐẤT ĐAI / XÂY DỰNG / KIẾN TRÚC
8. CNTT-VT
9. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
10. HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ, VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
11. DU LỊCH
12. THUẾ / HẢI QUAN / LAO ĐỘNG
13. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
14. AN NINH TRẬT TỰ
15. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
16. VI MẠCH – BÁN DẪN
17. THIẾT KẾ - TẠO MẪU SẢN PHẨM
Hồ sơ:
- Chi tiết về sản phẩm – dịch vụ cung cấp, phải là sản phẩm có phần giá trị gia
tăng ít nhất 40% tính theo giá thành SP (mô tả ngắn gọn trong 200 từ về công
nghệ sử dụng, lĩnh vực ứng dụng và đối tượng sử dụng)
- Kết quả kinh doanh sản phẩm (nếu có)
14. TOP GIẢI PHÁP – SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO KHÁC HÀNG Ở NƯỚC
NGOÀI HAY TẠI VIỆT NAM
Trao cho những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đã cung cấp cho khách
hàng ở nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) hay cho khách hàng là DN nước ngoài
nhưng áp dụng trong hệ thống của họ tại Việt Nam
Hồ sơ gồm:
- Số lượng GP/SP/DV đã cung cấp; giá trị đã ký kết và thực hiện;
- Phạm vi – lĩnh vực áp dụng, ứng dụng
- Đối tượng sử dụng – đối tượng thụ hưởng
- Chi tiết về giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng (mô tả
ngắn gọn trong 200 từ về công nghệ sử dụng)
15. TOP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT: Trao cho các DN có tỉ lệ (%) tăng
trưởng nhanh nhất trong năm 2016 (xét theo doanh thu và tỉ lệ tăng trưởng giữa 2 năm
2015/2016)
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B. GIẢI THƯỞNG TOP ỨNG DỤNG ICT VIỆT NAM 2017
Các doanh nghiệp sẽ được xét chọn và xếp hạng theo danh sách TOP (theo thứ tự từ
Cao nhất xuống), 01 doanh nghiệp Đầu tiên của mỗi nhóm sẽ được trao Giấy chứng
nhận và CUP.
1. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Ngân hàng:
2. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Nông nghiệp công nghệ cao
3. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Giao thông
4. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Y tế
5. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Giáo dục
6. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Du lịch
7. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Thủy hải sản
8. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Nhựa, cao su, cơ khí
9. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong
ngành Dệt may
10. TOP ĐƠN VỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG 2017 trong mảng
Quản lý/cải cách hành chánh: xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, trật tự an toàn xã
hội, an ninh quốc phòng, xây dựng, tài nguyên…:

-

 Hồ sơ chung cho các nhóm, gồm:
Tên giải pháp đã ứng dụng trong tổ chức/doanh nghiệp:
Phạm vi – lĩnh vực áp dụng, ứng dụng:
Đối tượng sử dụng:
Đối tượng thụ hưởng:
Hiệu quả đem lại sau khi ứng dụng:
Các thành tích đã được ghi nhận: giải thưởng từ các CQ quản lý, báo chí, tổ
chức...
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