GI!I TH"#NG CÔNG NGH$ THÔNG TIN - TRUY%N
THÔNG TP.HCM L&N IV: VINH DANH 17 T'P TH(, CÁ
NHÂN
Ngày 2/6, t!i Công viên Ph"n m#m Quang Trung, S$ Thông tin-Truy#n
thông TP.HCM %ã công b& k't qu( và trao Gi(i th)$ng Công ngh* thông
tin-Truy#n thông (CNTT-TT) TP.HCM l"n IV. +'n d, l- trao gi(i có Th.
tr)$ng B/ Thông tin và Truy#n thông Nguy-n Minh H0ng, Phó Ch1 t2ch
UBND TP.HCM Lê M!nh Hà, Giám %&c S$ Thông tin-Truy#n thông
TP.HCM Lê Thái H3, %!i di*n s$ Thông tin- Truy#n thông các t4nh phía
Nam, các doanh nghi*p, hi*p h/i CNTT t!i TP.HCM…

Gi!i th"#ng CNTT-TT TP.HCM là gi!i th"#ng chính th$c do UBND TP ban
hành và %"&c t' ch$c th"(ng niên k) t* n+m 2008. ,-i t"&ng tham gia là các
t' ch$c, cá nhân ho.t %/ng trong l0nh v1c CNTT-TT ho2c có tri)n khai $ng
d3ng CNTT-TT.

Gi!i th"#ng CNTT-TT l4n IV %"&c S# Thông tin-Truy5n thông TP.HCM
chính th$c phát %/ng t* ngày 24/2 %6n 10/4/2012, thu hút 34 doanh nghi7p và
05 cá nhân tham gia v8i 43 h9 s:, trong %ó có 17 h9 s: %"&c t' chuyên gia %5
ngh; xét trao gi!i. Gi!i th"#ng n+m nay thu hút m/t s- công ty l8n, có v-n
%4u t" n"8c ngoài, T'ng công ty nhà n"8c tham gia, nh": Công ty Intel,
Harvey Nash, GHP Far East, T'ng công ty Công nghi7p Sài Gòn, T'ng công
ty B6n Thành, Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa)…

Ông Lê Thái H!, Giám "#c S$ TT-TT TP.HCM, Tr%$ng Ban t& ch'c

Gi(i th%$ng CNTT-TT TP.HCM l)n IV

Báo cáo v5 Gi!i th"#ng, Ông Lê Thái H<, Giám %-c S# TT-TT

TP.HCM, Tr"#ng Ban t' ch$c Gi!i th"#ng CNTT-TT l4n IV, cho
bi6t: So v8i nh=ng l4n tr"8c, gi!i th"#ng CNTT-TT n+m nay có %i)m m8i là
ngoài 05 nhóm gi!i truy5n th-ng, còn có thêm nhóm m# r/ng dành cho sinh
viên %ang theo h>c ngành CNTT t.i TP.HCM, có thành tích nghiên c$u và
h>c t?p xu@t sAc. Gi!i th"#ng %ã nh?n 30 h9 s: tham gia cBa các sinh viên.

Th' tr%$ng B* TT&TT Nguy+n Minh H,ng phát bi-u t.i bu&i l+

Phát bi)u t.i bu'i lC, Th$ tr"#ng B/ Thông tin &Truy5n thông NguyCn
Minh H9ng, cho rDng: Ngh; quy6t s- 13, H/i ngh; TW 4 %ã xác %;nh: Thúc
%Ey phát tri)n và $ng d3ng CNTT là nhi7m v3 "u tiên hàng %4u trong l/ trình
công nghi7p hoá %@t n"8c. Tuy th(i gian qua, ph!i ch;u chung b-i c!nh khó
kh+n cBa kinh t6 th6 gi8i và trong n"8c, nh"ng ngành CNTT Vi7t Nam vFn
duy trì t-c %/ t+ng tr"#ng cao. N+m 2011, doanh thu %.t trên 13 t< USD,
trong %ó công nghi7p ph4n c$ng chi6m kho!ng 11 t< USD. Công nghi7p ph4n
m5m và n/i dung s- ti6p t3c t+ng tr"#ng t":ng $ng là 18,27% và 27,92%.
G8c tính, hi7n có g4n 300.000 ng"(i %ang làm vi7c trong ngành CNTT-TT.
Riêng công nghi7p CNTT cBa TP.HCM, doanh thu %.t 2,5 t< USD.

“Gi!i th"#ng CNTT-TT TP.HCM không chH là ngu9n %/ng viên tích c1c góp
ph4n %Ey m.nh phong trào $ng d3ng, thi %ua s!n xu@t, nghiên c$u phát tri)n
trong l0nh v1c CNTT-TT cBa %;a ph":ng, mà còn !nh h"#ng sâu r/ng, lan tIa
%6n khAp vùng, mi5n khác cBa %@t n"8c” – Th$ tr"#ng NguyCn Minh H9ng
nh@n m.nh.

,.i di7n %:n v; hai n+m liên ti6p nh?n gi!i Công ty MISA v8i s!n phEm Ph4n
m5m k6 toán hành chính s1 nghi7p MISA Mimosa.NET 2012 chia sJ, gi!i
th"#ng là m/t ni5m khích l7, %/ng viên l8n cho công ty, hy v>ng gi!i th"#ng
sK phát tri)n và thành ph4n tham d1 sK nhân r/ng h:n n=a.

Ông Lê M.nh Hà, Phó Ch/ t0ch UBND TP.HCM phát bi-u t.i L+ trao gi(i

Phát bi)u t.i lC trao gi!i, ông Lê M.nh Hà, Phó chB t;ch UBND TP.HCM
mong rDng, nh=ng s!n phEm %o.t gi!i sK %"&c quy ho.ch và hL tr& %) tri)n
khai $ng d3ng r/ng rãi trong th1c t6; tr"8c mAt t.i nh=ng %:n v;, doanh
nghi7p có s!n phEm %o.t gi!i hãy nâng cao h:n n=a hi7u qu! ho.t %/ng. Hy
v>ng thông qua nh=ng cu/c thi th6 này, thành ph- sK tìm ra nh=ng s!n phEm
CNTT-TT mang t4m qu-c gia, khu v1c, th?m chí là th6 gi8i.

Sau quá trình ch@m và xét gi!i th"#ng, UBND TP quy6t %;nh trao gi!i th"#ng
cho 12 %:n v; v8i 8 s!n phEm, 3 t?p th), 2 cá nhân %.i di7n cho 5 nhóm chính
th$c %.t gi!i th"#ng và 5 sinh tài n+ng thu/c nhóm m# r/ng, có thành tích
%óng góp cho s1 phát tri)n CNTT-TT thành ph-.

)*i di+n các ,-n v. ,*t gi/i t*i bu0i l1

Nhóm 1: Doanh nghi*p có s(n ph5m và gi(i pháp ph"n m#m tiêu
bi6u
1. Công ty C' ph4n MISA
2. Công ty TNHH h7 th-ng thông tin FPT
3. Công ty C' ph4n Ph4n m5m Qu!n lM Doanh nghi7p - Chi nhánh
t.i TPHCM

Nhóm 2: Doanh nghi*p có s(n ph5m và gi(i pháp ph"n c.ng tiêu bi6u
1. Công ty c' ph4n công ngh7 Silicom
2. Công ty c' ph4n %4u t" phát tri)n công ngh7 ROBO

Nhóm 3: Doanh nghi*p cung c7p d2ch v8 giá tr2 gia t9ng tiêu bi6u
1. Công ty TNHH GHP Far East
2. Công ty C' ph4n VNG
3. Cty TNHH DIGI – TEXX

Nhóm 4: Doanh nghi*p .ng d8ng CNTT-TT tiêu bi6u
1.

Công ty TNHH M/t Thành Viên Phát Tri)n Công Viên Ph4n M5m
Quang Trung
2. Công ty TNHH Harvey Nash Vi7t Nam
3. T'ng Công ty Công nghi7p Sài Gòn – TNHH M/t Thành Viên
4. Công ty C' Ph4n Phát Hành Sách TPHCM – FAHASA

Nhóm 5: Cá nhân, %:n v2 có %óng góp cho s, nghi*p phát tri6n CNTT-TT
TP.HCM
1.
2.
3.
4.
5.

Ông Lê Tr":Nng TuN ng - Hiê Ou tr":Png Tr":Nng ,a Oi ho Oc FPT
Ông TrâN n ThaN nh Trai - C- v@n khoa CNTT ,H M# TP.HCM
T?p th) Intel Viê Ot Nam
Công ty C' ph4n Tin ho Oc La Oc Viê Ot
Doanh nghi7p T" nhân Dich
O vu O T":Nng Minh

5 sinh viên %!t gi(i th)$ng CNTT-TT TP.HCM l"n 4
1.

Tr4n Th6 S0, Khoa h>c và k0 thu?t máy tính, ,.i h>c Bách Khoa
TP.HCM
2. NguyCn Th; Vân Ph":ng, Khoa h>c và k0 thu?t máy tính, ,.i h>c
Bách Khoa TP.HCM

3.

,àm Th; MQ Châu, Khoa H>c Máy Tính, ,.i h>c Công ngh7 thông
tin TP.HCM
4.
,oàn Duy, KQ Thu?t Máy Tính, ,.i h>c Công ngh7 thông tin
TP.HCM
5. NguyCn Ng>c Hi6n, Khoa Công ngh7 thông tin, ,.i h>c Khoa h>c T1
nhiên TP.HCM

Phóng s, v# Gi(i th)$ng CNTT-TT l"n 4 và l- trao gi(i CNTT-TT l"n 4
s; %)<c phát sóng trên kênh HTV9 theo l2ch nh) sau:
- Lúc 16g35, th. 7, 9/6/2012: Phát sóng phóng s, v# gi(i th)$ng.
- Lúc 21g15, th. 7, 9/6/2012: Phát sóng l- trao gi(i CNTT-TT l"n 4.

