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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-CNTT 
V/v tham gia Giải thưởng Chuyển  

đổi số Việt Nam 2021 

Phú Yên, ngày     tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh ; 

- Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh Phú Yên; 

- Hội tin học; 

- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ 

INUT. 

 Thực hiện Công văn số 1766/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên V/v triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực CNTT và Công văn số 

563/THH-CDS ngày 5/5/2021 của Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền 

thông V/v tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021.   

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards  -  VDA) 

là Giải thưởng thường do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức và được Bộ 

Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, 

đây là giải thưởng tôn vinh các tổ  chức được thành lập tại Việt Nam hoặc cá 

nhân là người Việt Nam có sự đổi mới,  đóng góp xuất sắc trong việc phát triển 

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

nhằm hiện thực hoá khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam. 

VDA 2021 có 4 hạng mục giải thưởng như sau: 

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

Trao cho những 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. 

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.  

Hạng mục 4: Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số  vì cộng đồng  -  Trao 

cho những đơn vị,  cá nhân có giải pháp chuyển đổi số phục vụ hiệu quả cho 

người khuyết tật, giúp người khuyết tật hoà nhập cuộc sống cộng đồng; những 

sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số  phục vụ  người dân sống tại vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn. 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, đơn vị xem xét, đăng 

ký tham gia VDA21. Hồ sơ đăng ký tham gia xin gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông đến hết tháng 6/2021 để Sở và các đơn vị liên quan nghiên cứu, giới thiệu 

và đề cử  ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021 theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

Tài liệu gửi kèm: 

1. Thư mời tham gia VDA 21 của Hội truyền thông số Việt Nam 

2. Công văn số 563/THH-CDS ngày 5/5/2021 của Cục tin học hóa, Bộ 

Thông tin và Truyền thông V/v tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số 

Việt Nam 2021  

3. Quy chế bình chọn và trao tặng giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 

4. Mẫu Hồ sơ tham dự giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam  

Tải tài liệu tại https://sotttt.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/vanban. Chi 

tiết xin liên hệ: 

Ông Nguyễn Chí Sỹ, Trưởng phòng Công nghệ Thông tin và Truyền 

thông, điện thoại: 0905151333, email: nguyenchisy@phuyen.gov.vn. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, PGĐ (b/c); 

- TTCNTT&TT; 

- Lưu: VT, CNTT(S). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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