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THÔNG BÁO 

V/v: Điều chỉnh tên gọi và phạm vi hoạt động của Liên minh VNITO 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp thành viên và các đối tác Liên minh VNITO 

Ban Điều hành Liên minh VNITO trân trọng gởi đến Quý Doanh nghiệp và Đối tác lời chúc mừng nồng nhiệt 

nhất nhân dịp năm mới 2020. 

Ngày 30/12/2019 vừa qua, Ban Điều hành Liên minh VNITO đã có cuộc họp toàn thể xem xét các hoạt động của 

liên minh và định hướng hoạt động trong thời gian tới, đồng thời cân nhắc các yếu tố khách quan lẫn chủ quan 

có tác động quan trọng đến hoạt động của cộng đồng liên minh, bao gồm các điểm chính sau: 

 Công nghệ số trở nên xu hướng mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu; 

 Tích hợp và đa dạng dịch vụ là xu thế đã và đang xảy ra mạnh mẽ, nhiều công ty cung cấp dịch vụ 

CNTT không còn bó hẹp trong phạm vi IT outsourcing (ITO). 

Để giúp cho các thành viên liên minh đón đầu và làm chủ xu thế số hóa trên toàn thế giới, phục vụ hiệu quả cho 

việc kinh doanh tại thị trường trong nước và quốc tế, mở rộng hợp tác, chuyển đổi, tạo giá trị ngày càng cao hơn, 

ban điều hành đã thống nhất và trân trọng thông báo các thành viên và đối tác về hai thay đổi sau: 

1. Điều chỉnh tên đầy đủ của liên minh 

 Tên đầy đủ 

o Tiếng Anh:  Vietnam Digital Technology Alliance 

o Tiếng Việt:  Liên minh các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam  

 

 Tên rút gọn  Không đổi - VNITO Alliance / Liên minh VNITO  

2. Điều chỉnh phạm vi liên minh 

Mở rộng và chào đón tất cả các doanh nghiệp hoặc tổ chức có văn phòng tại Việt Nam, có hoạt động kinh 

doanh liên quan đến các dịch vụ CNTT và công nghệ số (digital technology) tham gia Liên minh VNITO. 

Để đăng ký thành viên và tìm hiểu thêm thông tin, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Ms. Phạm Tâm, Văn 

phòng VNITO qua email contact@vnito.org. 

Ban Điều hành Liên minh VNITO mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ mãnh mẽ của quý doanh nghiệp thành 

viên và quý đối tác. Nhân dịp năm mới 2020, Ban điều hành gởi lời chúc đến quý doanh nghiệp và đối tác một 

năm mới tiếp tục thành công và phát triển. 

Trân trọng kính chào. 

Thay mặt Ban Điều hành Liên minh VNITO 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Toàn 

Phó Chủ Tịch/ Liên minh VNITO  
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Ho Chi Minh City, January 3rd, 2020  

 

ANNOUNCEMENT 

S/j: Adjustment of the name and scope of membership of VNITO Alliance 

To: Enterprise members and partners of VNITO Alliance 

The Board of Directors of VNITO Alliance (VNITO Board) would like to respectfully send you warmest 

greetings for New Year 2020.  

On December 30th, 2019, the VNITO Board had a general meeting reviewing our activities of the past years and 

setting goals for the years ahead. The Board, after considering objective and subjective factors that may 

significantly impact the operation of the Alliance, have together agreed that:  

 Digital technology has become a powerful trend not in Vietnam but in all over the world;  

 Integration and diversification of services have been becoming trendy in a large scale. A huge number of 

IT service providers haven’t limited themselves in only IT outsourcing (ITO). 

In order to help VNITO members to stay up on and ahead of the digitalization trend for better accommodating 

your business locally and internationally, as well as extending cooperation, orchestrating the digital 

transformation, and creating higher values, the Board, having discussed and agreed upon, would like to notify 

you of the following adjustments:  

1. Adjustment of the official name of the Alliance  

 Full name 

o English name: Vietnam Digital Technology Alliance 

o Vietnamese name: Liên minh các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 

 

 Short  name  Unchanged – VNITO Alliance / Liên minh VNITO 

2. Adjustment of the Scope of Membership/Partnership 

Extend the scope of membership and welcome new members from enterprises and organizations in Vietnam 

those operate in business fields fully or partially related to IT and digital technology services.  

For registration or further queries, please feel free to contact Ms. Tâm, VNITO Office via email 

contact@vnito.org 

The Board of Directors of VNITO Alliance wishes to continue receiving your strong support. We wish you and 

your enterprises keep on succeeding in the New Year.  

Respectfully Yours,  

On behalf of the Board of Directors of VNITO Alliance  

 

 

 

 

Ngo Van Toan 

Vice President/ VNITO Alliance 
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