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                  Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015 

 

             Kính gửi:  Các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh tham gia 

                               Chương trình nghiên cứu chỉ số thành phố thông minh  

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 643/QĐ-BTTTT ngày 

27/4/205 phê duyệt giao nhiệm vụ cho Hội Tin học Việt Nam thực hiện xây dựng 

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2015 

(Vietnam ICT Index 2015); Ngày 25/4, Bộ có văn bản số 1275/BTTTT-CNTT về 

việc cung cấp số liệu cho báo cáo Vietnam ICT Index năm 2015. 

Hội Tin học Việt Nam thông qua Viện Tin học Nhân dân phối hợp với các 

chuyên gia của Trường Quản lý công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia 

Singapore song song triển khai Chương trình nghiên cứu xây dựng Chỉ số Thành 

phố Thông minh cho các thành phố mới phát triển của ASEAN nhằm xác lập bộ chỉ 

số để xác định mức độ sẵn sàng cho hành trình trở thành “Thành phố Thông minh” 

(smart Cities), mức độ chuyển biến của thành phố và các ưu tiên cũng như rào cản 

cho phát triển “Thành phố Thông minh”. Chương trình sẽ tiến hành đánh giá cho 10 

thành phố (phân bổ theo vùng, miền) ở Việt Nam vào năm 2015.  Dự kiến chương 

trình sẽ tiến hành tổ chức khảo sát tại các thành phố tháng 4- 6/2015, đánh giá viết 

báo cáo trong tháng 7, 8 và sẽ công bố trong Hội thảo quốc tế vào cuối năm 2015. 

Hội Tin học Việt Nam rất hân hạnh giới thiệu thành phố của tỉnh sẽ nằm 

trong 10 thành phố đánh giá chỉ số Thành phố thông minh năm 2015.  

Song song với việc Quý Sở cung cấp số liệu cho báo cáo Vietnam ICT Index,  

Hội Tin học Việt Nam kính đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp số 

liệu thành phố của tỉnh theo mẫu phiếu kèm theo (bản mềm có tại địa chỉ 

www.VAIP.org.vn mục Môi trường - Chính sách/download). Các số liệu cung cấp 

của Quý Cơ quan sẽ là một phần quan trọng nhằm xây dựng Chỉ số Thành phố 

Thông minh cho 10 thành phố tại Việt Nam tiến hành đánh giá trong năm 2015. 

Phiếu số liệu xin gửi về địa chỉ: Hội Tin học Việt Nam (tầng 6, 14 Trần Hưng 

Đạo, Hà Nội) trước ngày 30/6/2015 đồng thời bản mềm gửi về địa chỉ eMail: 

long.ng@vnn.vn và  ntnhung.vaip@gmail.com. Liên hệ: 04-38211725 ext 601). 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ từ Quý Cơ quan.  
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