
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC TIN HỌC HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /THH-CĐS 

V/v tham gia Giải thưởng Chuyển                    

đổi số Việt Nam 2021 

 

    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

Kính gửi:  

 - Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 
   

 

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. 

Tiếp tục thành công của 3 mùa trước, VDA 2021 có 4 hạng mục giải 

thưởng: 

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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Cục Tin học hóa trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cơ quan xem xét: 

- 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 VDA 2021; 

- Trực tiếp tham gia giải thưởng ở hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển 

đổi số xuất sắc.  

Thời gian nhận hồ sơ đến hết tháng 7/2021, lễ trao giải sẽ được tổ chức 

vào tháng 10/2021. 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: Phí Lê Mai, điện thoại: 0843322248, email: 

vda.info@vdca.org.vn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 
  - Hội Truyền thông số Việt Nam (để p/h);                                        

- Lưu: VT, THH. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Phú Tiến 
 

 

 

 

 

Tài liệu gửi kèm:  

- Thư mời tham gia Giải thưởng VDA 2021 

- Quy chế Giải thưởng VDA 2021 

- Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng VDA 2021 
 

https://vda.com.vn/
mailto:vda.info@vdca.org.vn
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