
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ thông tin xuất sắc  

đạt Giải thưởng Sao Khuê 2021 

 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 96/2021/VINASA 

ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt 

Nam (VINASA) về việc giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc đạt Giải 

thưởng Sao Khuê 2021. 

Theo nội dung Công văn số 96/2021/VINASA nêu trên, nhằm hỗ trợ cho các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công 

nghệ thông tin (CNTT) tốt và phù hợp, VINASA giới thiệu danh sách 180 sản 

phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT xuất sắc của Việt Nam được công 

nhận và trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2021. Theo đánh giá của VINASA, đây là 

các giải pháp tốt, đem lại hiệu quả cao và đã được đánh giá, thẩm định bởi đội ngũ 

chuyên gia uy tín với các tiêu chí theo Giải thưởng CNTT Châu Á -  Thái Bình 

Dương (APICTA). 

Để giới thiệu các sản phẩm, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT xuất sắc 

của Việt Nam đã được trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2021 đến các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông chuyển văn bản nêu trên của 

VINASA để Quý các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham khảo và triển 

khai ứng dụng nếu có nhu cầu phù hợp. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, CNTT (A,02). 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Trung 
 

Số: 1437/STTTT-CNTT  Khánh Hòa, ngày 18 tháng 6 năm 2021 
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