Vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu”. - Ảnh: baotintuc.

Trong khuôn kh chui s kin chào mng Hi ngh thng nh Thành ph Thông minh 2019, ti
22/10/2019, ti thành ph à Nng, din ra L trao Danh hiu "50+10 Doanh nghip Công ngh thông
tin hàng u Vit Nam” nm 2019 do Hip hi Phn mm và Dch v Công ngh thông tin Vit Nam
(VINASA) t chc.
Các doanh nghip c vinh danh trong Top 10 nm nay là: Tp oàn Bu chính vin thông Vit Nam
(VNPT), Tng công ty vin thông Mobifone, Công ty C phn u t Thng mi và Phát trin công ngh
FSI, Tp oàn FPT, TMA Solutions, Tng công ty Gii pháp doanh nghip Vietel, Công ty C phn
MISA, Công ty C phn GMO-Z.com RUNSYSTEM, Công ty C phn Vnext Software, Công ty C
phn DMSpro. ây là các doanh nghip có tng doanh thu nm 2018 t trên 693.600 t ng, tng ng
khong 30,6 t USD; tng s nhân lc ca các doanh nghip là hn 184.000 ngi.
Top 10 Doanh nghip có nng lc công ngh thông tin tiêu biu c bình chn da trên các tiêu chí c th
nh: Các ch tiêu tài chính, nhân lc, th trng và khách hàng; công ngh và sn phm; công tác lãnh
o và qun tr doanh nghip; gii thng, danh hiu và các thành tích c bit c công nhn trong hot ng sn
xut, kinh doanh, các hot ng xã hi ca doanh nghip. Ngoài ra, vic bình chn cng da vào tiêu chí
là nng lc v công ngh mi, nhng d án thc t ã trin khai và nhng chng ch v công ngh cao.
(Theo: Trang thông tin điện tử Ban Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam – Ngày đưa tin: 23/10/2019)

