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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:                   /STTTT-CNTTVT 

V/v tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt 

Nam 2022 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2022 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp: bưu chính, viễn thông và công 

nghệ thông tin; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo nội dung đề nghị của Cục Tin học hóa tại văn bản số 796/THH-CĐS 

ngày 25/5/2022 về việc đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt 

Nam 2022, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ 

quan, đơn vị và địa phương một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”. Năm 2018, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam đã phát động Giải thưởng Chuyển 

đổi số Việt Nam để cổ vũ các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu 

tại Việt Nam, để quảng bá tới các thị trường trong nước và quốc tế. 

2. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 có 05 hạng mục giải thưởng 

Hạng mục 1: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu - Trao 

cho tổ chức, cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền 

thông sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng đến 

giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. 

Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc - Trao 

cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã có quá trình 

ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển 

đổi số thành công.   

Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc - Trao cho cơ quan 

nhà nước ở tất cả các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền 

thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.  
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Hạng mục 4: Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng - Trao cho tổ 

chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá 

nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải 

pháp chuyển đổi số mang tới hiệu quả cho người người thiệt thòi về năng lực, 

người có sức mua thấp, cho những hoạt động, sự kiện, phong trào ý nghĩa xã hội 

cao, có tính nhân văn sâu sắc. 

Hạng mục 5: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài - Trao cho tổ chức 

nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ 

thường trú tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền 

thông, sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu, góp phần 

xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề 

thực tiễn cấp bách tại Việt Nam. 

3. Trân trọng và kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và địa phương: giới  

thiệu  doanh  nghiệp, sản phẩm  xuất  sắc trong lĩnh vực  quản  lý nhà nước hoặc 

trên địa bàn của địa phương mình tham gia giải thưởng. 

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 15/7/2022 trực tuyến tại website 

https://vda.com.vn, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. 

Thông tin chi tiết: 

Website: https://vda.com.vn 

Hotline: 0979 548 582 

Địa chỉ: 100, ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Đầu mối liên hệ: Đ/c Phí Lê Mai, số điện thoại: 084 33 22248, email: 

vda.info@vdca.org.vn. 

Trân trọng./. 

Đính kèm:  

- Đơn đề cử tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CNTTVT, Huệ. 
   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
                      

Võ Hoàng Khai 
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ĐƠN ĐỀ CỬ THAM GIA GIẢI THƯỞNG  

CHUYỂN ĐỔI SỐ VIỆT NAM 2022 

I. Cơ quan đề cử:  

Người đại diện, chức danh: ...........................................................................  

Số điện thoại: ................................ Email: .....................................................  

II. Đơn vị được đề cử: .................................................................................  

Người đại diện, chức danh: ...........................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Số điện thoại: ................................ Email:  ....................................................  

Hạng mục đề cử (Ghi rõ 01 (một) trong 05 (năm) hạng mục của Giải thưởng): 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

III. Nội dung đề cử (ghi rõ các thành tựu của đơn vị được đề cử): 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 Đại diện cơ quan đề cử 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh) 
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