


CHUYỂN ĐỔI SỐ là cuộc chuyển đổi toàn diện từ không gian thực lên không gian số, cho phép
đưa toàn bộ hoạt động lên KHÔNG GIAN SỐ.

Ở cấp độ Quốc gia, cuộc dịch chuyển này diễn ra với tốc độ nhanh chóng theo ba trụ cột:

CHÍNH PHỦ SỐ 

KINH TẾ SỐ 

XÃ HỘI SỐ



Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg (*) phê duyệt 
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.

TẦM NHÌN

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm
các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều
hành của Chính phủ; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương thức
sống, làm việc của người dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

MỤC TIÊU

Chương trình CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA nhằm mục tiêu kép:
vừa phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, vừa hình
thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực ra
toàn cầu.

(*) Xem thông tin tại đây

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200163


Thấu hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự chuyển mình ấy,

cuộc thi TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (VIET SOLUTIONS) ra đời



Cuộc thi Tìm Kiếm Giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia (Viet Solutions) được tổ chức bởi
Bộ Thông tin & Truyền thông và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel),
nhằm tìm kiếm các ý tưởng/ sản phẩm/ giải pháp Công nghệ sáng tạo, có khả năng ứng
dụng vào các ngành, lĩnh vực xã hội trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia.



Cá nhân/Nhóm là các start – up công nghệ của người Việt trong và ngoài nước

Tìm kiếm sản phẩm/ giải pháp/ ý tưởng công nghệ sáng tạo, đột phá

Trở thành cuộc thi về khởi nghiệp uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ
Viettel đóng vai trò đơn vị tiên phong, dẫn dắt, đồng hành và thúc đấy
cộng đồng khởi nghiệp





Start up Show – Cộng hưởng kiến tạo xã hội sốNăm nay, với chủ đề

Viet Solutions 2021 sẽ mang đến cho các thí sinh những trải nghiệm chưa từng có, 

thực hiện hóa những ý tưởng/sản phẩm/giải pháp nhanh hơn và rộng rãi tới đông đảo công chúng

thông qua cơ hội



Câu chuyện “đặc biệt” 
của các đội thi, thí sinh

Mentor hướng dẫn
& đồng hành

Địa điểm tổ chức
chuyên nghiệp

Giá trị đem tới cho
người tham gia và
theo dõi cuộc thi

Concept gay cấn
ở các vòng loại

Start up Show – Cộng hưởng kiến tạo xã hội số



Chuỗi Webinar Camping Days 
& Demo Day

Vòng chung kết
15/05/2021 16 và 18/09/2021 20/09/2021

Mở cổng 
đăng ký

10/6 – 15/8/2021

* Cổng đăng ký kết thúc ngày 15/8/2021



Mr Thức Vũ Mr Bình Trần
Đồng sáng lập

Ohmni Labs
Đồng sáng lập, Giám đốc điều hành

500 Startups Vietnam

Ms Lê Hàn Tuệ Lâm
Giám đốc Đại diện

Quỹ đầu tư Nextrans tại Việt Nam



Với mục tiêu nhân văn cùng format hấp dẫn, năm nay, Viet Solutions sẽ thu hút và
mang đến cho các thí sinh thêm nhiều cơ hội thể hiện, được lắng nghe và học hỏi từ
những chuyên gia hàng đầu giàu kinh nghiệm.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi - tìm kiếm những tài năng và lan tỏa thông điệp ý nghĩa
của cuộc thi để tìm ra những giải pháp chuyển đổi số sáng tạo và đột phá!

Cùng Viet Solutions 2021, chúng ta cùng nhau góp phần:

CỘNG HƯỞNG KIẾN TẠO XÃ HỘI SỐ!



1. Đóng góp ý tưởng, đăng ký tham dự cuộc thi Viet Solutions 2021
• Thông tin và link đăng ký: (tại đây)

2. Truyền thông cuộc thi trên các kênh của đơn vị:
• Chia sẻ thông tin của cuộc thi trên các kênh Online 
• Gửi thông tin tới các thành viên trong đơn vị
• Thông tin chia sẻ: (tại đây)

REGISTER NOW

http://vietsolutions.net.vn/register
https://www.facebook.com/vietteljourney/posts/1370652733308896
http://vietsolutions.net.vn/register


• Trở thành đơn vị đồng hành, đối tác truyền thông cuộc thi uy tín do Bộ Thông tin
Truyền thông và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức

• Xuất hiện trên bài PR chung cảm ơn các đơn vị hỗ trợ truyền thông cuộc thi

• Xuất hiện trên bài cảm ơn các đơn vị đồng hành trên Fanpage *

• Xuất hiện trên bài ảnh có quote và logo của các đơn vị trên các kênh Owned Media của cuộc thi
(Fanpage/LinkedIn/Website) *

*  Đơn vị cung cấp thông tin, hình ảnh cho BTC



ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, VUI LÒNG TRUY CẬP:
Website: http://vietsolutions.net.vn/
Hoặc liên hệ qua email để được hỗ trợ!

http://vietsolutions.net.vn/

