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Kính gửi: ……………………………………………………………. 

 

Ngày 22/6/2022 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ họp báo công bố, phát 

động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2022. Ban 

Tổ chức sẽ nhận hồ sơ tham gia từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 theo hình 

thức trực tuyến tại website: http://giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn. 

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng 

chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), 

được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ 

chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên 

cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời 

đại. 

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 

nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn 

trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp 

phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. 

Để Giải thưởng có thể lựa chọn, tôn vinh được Sản phẩm công nghệ số 

xuất sắc nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan tổ 

chức truyền thông rộng rãi và kêu gọi, giới thiệu các doanh nghiệp có sản phẩm 

công nghệ số đăng ký tham gia Giải thưởng (Thư mời cộng đồng doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam tham gia Giải thưởng gửi kèm theo).  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TTr Phạm Đức Long (để b/c); 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 
 

 

Tô Thị Thu Hương 
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