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V/v: Xin ý kiến về hệ thống chỉ tiêu của 

Vietnam ICT Index 2016 
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016 

 

Kính gửi: - Các Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố          

trực thuộc Trung ương; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; 

- Các Ngân hàng thương mại. 

Báo cáo Vietnam ICT Index là tài liệu thường niên chính thức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông trong việc đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng 

cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam. Trong hơn 10 năm qua, với sự 

phối hợp của Hội Tin học Việt Nam và Vụ CNTT – Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Báo cáo Vietnam ICT Index liên tục được cải tiến, nhằm đưa ra được các 

đánh giá đầy đủ, chính xác nhất về hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT 

Việt Nam, từng bước đóng góp tích cực cho công tác phát triển và ứng dụng 

CNTT tại các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên cả nước. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đánh giá, xếp hạng 

của Báo cáo Vietnam ICT Index từ năm 2016 trở đi, phù hợp với thông lệ quốc 

tế và định hướng phát triển, ứng dụng CNTT của Chính phủ; thực hiện sự chỉ 

đạo của Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT và Lãnh đạo Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam phối hợp với  Vụ CNTT - Bộ Thông 

tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hệ thống chỉ tiêu và phương 

pháp tính mới của Vietnam ICT Index 2016 và hệ thống chỉ tiêu đánh giá riêng 

cho công nghiệp CNTT (Dự thảo hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính gửi 

kèm, download  trên trang www.vaip.org.vn mục Môi trường – Chính sách/ ICT 

Index). Hệ thống chỉ tiêu mới được xây dựng cơ bản dựa trên hệ thống chỉ tiêu 

trước đây của Vietnam ICT Index, có bỏ bớt một số chỉ tiêu cũ (các chỉ tiêu về 

môi trường tổ chức và chính sách) và bổ sung một số chỉ tiêu mới theo Báo cáo 

Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc (EGDI). Về phương pháp tính cũng 

chuyển sang áp dụng phương pháp tính của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên 

hiệp quốc. 

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị xin gửi về Hội Tin học Việt Nam theo địa chỉ: 

Tầng 6, Số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; email vaip@vnn.vn hoặc 

http://www.vaip.org.vn/
mailto:vaip@vnn.vn


 

vpvaip1@gmail.com trước ngày 25/4/2016. Sau thời hạn nêu trên, nếu Quý đơn 

vị không có ý kiến tức là đã đồng ý với Dự thảo này. 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

        Văn phòng Hội Tin học Việt Nam 

 Điện thoại: 04.38211725; 04.39712597 

 Email: vaip@vnn.vn hoặc vpvaip1@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Bộ TTTT  

Nguyễn Thành Hưng (để b/c); 

- Vụ CNTT - Bộ TTTT (để p/h); 

- Lưu VP HTH. 
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Nguyễn Long 

 

mailto:vpvaip1@gmail.com
mailto:vaip@vnn.vn
mailto:vpvaip1@gmail.com

