
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN TRỰC TUYẾN 

IDC SMART CITY ASIA PACIFIC AWARDS  (SCAPA 2019) 

*** 

GUIDE FOR ONLINE VOTE 

IDC SMART CITY ASIA PACIFIC AWARDS (SCAPA 2019) 

 

QTSC trân trọng kính mời Quí vị tham gia bầu chọn cho giải pháp QTSC Intergrated 

Operation Center (QTSC IOC), hạng mục Quản trị điều hành (Administration) của Giải 

thưởng Thành phố thông minh châu Á – Thái Bình Dương (SCAPA 2019) do IDC tổ 

chức. 

QTSC would like to invite you to vote for the solution: QTSC Integrated Operation Center 

(QTSC IOC), the Administration Category of IDC Smart City Asia Pacific Awards (SCAPA 2019) 

organized by IDC. 

Hãy dành 2 phút để tham gia bình chọn cho QTSC IOC, đại diện duy nhất của Việt 

Nam và Đông Nam Á, chiến thắng hạng mục giải thưởng danh giá này, đồng thời Quý vị 

sẽ có cơ hội sở hữu điện thoại Samsung Galaxy S10+ do IDC trao tặng. 

Please take 2 minutes to vote for QTSC IOC, the sole representative from Vietnam and 

ASEAN, to win this prestigious award, and you will have a chance to win Samsung Galaxy S10+ 

phone awarded by IDC.  

Trân trọng cảm ơn! 

 Thank you! 

 

Bước 1: Truy cập website https://www.idc.com/ap/smartcities/ để bình chọn trực 

tuyến cho giải thưởng 

Step 1: Access the website https://www.idc.com/ap/smartcities/ to vote online for the award 

Bước 2: Bấm vào nút màu vàng “CLICK HERE TO VOTE” để vào trang bình chọn. 

Chọn ngôn ngữ là Tiếng Anh 

Step 2: Click on the yellow button "CLICK HERE TO VOTE" to go to the voting page. Select 

language is English 

 

https://www.idc.com/ap/smartcities/
https://www.idc.com/ap/smartcities/


 

Bước 3: Điền đầy đủ trường thông tin cá nhân theo yêu cầu và bấm chọn nút “NEXT” 

Step 3: Complete the personal information field as required and click on the button "NEXT" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Chọn 5 điểm cho QTSC IOC trong hạng mục Administration. Sau đó chấm 

điểm lần lượt từng hạng mục với số điểm từ 1 (thấp nhất) đến 5 (cao nhất) cho các 

hạng mục còn lại (Lưu ý: phải chấm điểm đầy đủ cho 57 giải pháp được đề cử)  

Step 4: Select 5 points for QTSC IOC in the Administration category. Then score each item from 

1 (lowest) to 5 (highest) for the remaining items (Note: fully scoring for 57 nominated solutions is 

required) 



 

 

 

Bước 5: Nhấn chọn nút “SUBMIT” để kết thúc bình chọn 

Step 5: Click on the "SUBMIT" button to end the vote 

 


