à Nng vi kt qu ng dng CNTT vào tt c các lnh vc, nâng cao nng lc qun lý, cung cp môi trng sng tt
cho ngi dân, tng sc cnh tranh cho doanh nghip, to môi trng thun li cho hot ng khi nghip và i mi sáng
to... ã c nhn gii thng Thành ph thông minh Vit Nam 2020 - nh: T.HÀ
Ti 24-11, ti Hà Ni, Hip hi Phn mm và dch v CNTT Vit Nam (VINASA) t chc l công b và trao 54 gii
thng Thành ph thông minh 2020 cho các doanh nghip, t chc, n v. Nm nay là ln u tiên gii thng c t
chc.
Gii thng c xét trao cho bn lnh vc gm: nhóm 1: các ô th; nhóm 2: các d án bt ng sn; nhóm 3: các khu
công nghip và nhóm 4: các gii pháp công ngh s cho thành ph thông minh.
T 131 c, sau 3 vòng xét chn cht ch, gii thng ã c hi ng các chuyên gia thng nht và la chn c 54 c t
26 n v/doanh nghip trao gii thng Thành ph thông minh Vit Nam 2020. Trong ó, 5 gii thng xut sc nht
c trao cho: Công ty c phn FPT, Tp oàn Công ngh vin thông Quân i (Viettel), Tp oàn Bu chính vin
thông VNPT, Công ty c phn Vinhomes và c bit, thành ph à Nng là ô th duy nht c trao gii thng danh
giá dành cho các ô th.

B trng B K hoch và u t Dng Chí Dng trao gii thng xut sc nht cho Công ty c phn FPT, Tp oàn Viettel,
Tp oàn Bu chính vin thông VNPT, Công ty c phn Vinhomes và thành ph à Nng - nh: T.HÀ
Là thành ph c vinh danh Thành ph thông minh Vit Nam 2020, à Nng c ghi nhn nhng thành tu ni bt
nhiu hng mc: Thành ph dch v công thông minh, Thành ph h tng s thông minh, Thành ph hp dn khi
nghip i mi sáng to.
Ngoài ra, cùng hng mc này, thành ph Móng Cái (tnh Qung Ninh) c trao gii thng v Thành ph iu
hành, qun lý thông minh.
Phát biu ti l trao gii thng, ông Trng Gia Bình, ch tch VINASA, trng ban t chc gii thng, cho bit:
"Thành ph thông minh là s la chn thông minh duy nht có th giúp các thành ph quy hoch, qun lý, iu
hành thành ph hiu qu, mang li cuc sng xanh, tin ích, thnh vng, kt ni cho ngi dân và là b phóng thúc
y phát trin kinh t - xã hi".
Chính ph xác nh phát trin ô th thông minh, bn vng là mt hng i có tính t phá góp phn nâng cao tính
cnh tranh quc gia. Hin nay, trong khu vc, Vit Nam ang là quc gia tích cc xây dng thành ph thông
minh vi 3 trong s 26 thành ph thuc mng li Thành ph thông minh ASEAN t nm 2018, và hin nay gn
40 a phng ti Vit Nam ang trin khai xây dng các thành ph thông minh.
Các gii thng Thành ph thông minh 2020 s c trng bày trc tuyn trên website www.smartcitysummit.vn
t nay n ht tháng 12-2020. Các c quan, n v, t chc có th kt ni trc tip vi các n v cung cp gii thng trc tip ti
gian hàng này.
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