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LỜI NÓI ĐẦU 

Việc đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT-TT đã được các tổ chức quốc tế thực hiện trong nhiều năm. Điều này cho 

thấy tác động quan trọng của CNTT-TT đối với sự phát triển của các lĩnh vực kinh 

tế - xã hội ở phạm vi từng quốc gia cũng như trên toàn thế giới. 

Tại Việt Nam, đầu những năm 2000, công tác thống kê, thu thập số liệu về 

CNTT-TT còn khá mới mẻ. Khi đó, khái niệm CNTT-TT còn được hiểu đơn giản 

chỉ với một số thuật ngữ như tin học, máy tính, phần cứng, phần mềm hay điện tử. 

Do vậy, cần có một hệ thống chỉ tiêu chi tiết hơn để đánh giá một cách khách quan 

hiện trạng phát triển và ứng dụng của lĩnh vực này. 

Năm 2006, Báo cáo chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT-TT Việt Nam, gọi tắt là Báo cáo Vietnam ICT Index, lần đầu tiên được 

công bố. Báo cáo đã làm sáng tỏ hơn bức tranh hiện trạng CNTT - TT thông qua 

việc đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT của 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là Bộ, ngành), tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Tỉnh, thành), các tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty và các ngân hàng thương mại theo các nhóm chỉ số về hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng nhân lực CNTT, sản xuất - kinh doanh CNTT, môi trường tổ chức chính sách 

về CNTT-TT. Từ đó đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Báo cáo được Ban biên soạn, với các thành viên từ Hội Tin học 

Việt Nam, Vụ Công nghệ thông tin (trước đây là Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 

về CNTT) cùng các chuyên gia về CNTT, xây dựng và công bố tại Hội thảo Hợp 

tác Phát triển CNTT-TT tổ chức hàng năm. 

Trong 10 năm qua, với nguồn lực và thời gian hạn chế, hàng năm Ban biên 

soạn đã làm việc với tinh thần hợp tác, khoa học và có trách nhiệm cao để thu thập 

và xử lý một khối lượng lớn dữ liệu từ 30 Bộ, ngành, 63 tỉnh, thành và khoảng 70 

doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Những nỗ lực này đã nhận được kết quả 

đáng khích lệ khi Báo cáo Vietnam ICT Index ngày càng nhận được sự phản hồi 

tích cực của cộng đồng CNTT-TT cũng như sự đánh giá cao của các cơ quan,  tổ 

chức, doanh nghiệp trên toàn quốc. Sau nhiều năm triển khai xây dựng và công bố 

báo cáo, các cơ quan, tổ chức đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc 

phát triển và ứng dụng CNTT-TT phục vụ công tác quản lý điều hành và hoạt động 

chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, nhiều đơn vị đã chủ động triển khai xây dựng hệ 

thống đánh giá xếp hạng về CNTT-TT của mình như Bộ Tài chính, Bộ Lao động 

Thương Binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 

thương, các tỉnh Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Điều này đã góp 
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phần thúc đẩy công tác phát triển và ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực hoạt 

động điều hành tác nghiệp, sản xuất kinh doanh. 

Nhân dịp này, Ban biên soạn xin gửi lời cảm ơn tới các Bộ, ngành, tỉnh, 

thành, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đã cung cấp số liệu; tới các 

chuyên gia đã hỗ trợ về phương pháp tính trong quá trình 10 năm xây dựng Báo 

cáo. Trong thời gian tới, Ban biên soạn mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, 

hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng 

đồng CNTT nhằm hoàn thiện Báo cáo Vietnam ICT Index, đáp ứng được yêu cầu 

quản lý nhà nước cũng như hội nhập quốc tế. 

Trân trọng./. 

BAN BIÊN SOẠN 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

ATTT  An toàn thông tin 

CBCC Cán bộ công chức 

CBNV Cán bộ nhân viên 

CNTT-TT Công nghệ thông tin và Truyền thông 

CPĐT  Chính phủ điện tử 

CQNB Cơ quan ngang Bộ 

CQTCP Cơ quan thuộc Chính phủ 

CQNN Cơ quan nhà nước 

CSDL  Cơ sở dữ liệu 

DVCTT Dịch vụ công trực tuyến 

ĐVTT Đơn vị trực thuộc 

EBI  Chỉ số Thương mại điện tử (E-Business Index) 

KHCN Khoa học và Công nghệ 

KHXH  Khoa học xã hội 

NHTM Ngân hàng thương mại 

PAPI Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Public 

Administration Performance Index) 

PAR  Cải cách hành chính (Public Administration Reform) 

PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitivness 

Index) 

PMNM Phần mềm nguồn mở 

TCT  Tổng công ty 

TĐKT Tập đoàn kinh tế 

THCS  Trung học cơ sở 

THPT  Trung học phổ thông 
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TMCP Thương mại cổ phần 

TMĐT Thương mại điện tử 

TP  Thành phố 

TTHC Thủ tục hành chính 

TTTT  Thông tin và Truyền thông 

TƯ  Trung ương 

UBND Ủy ban nhân dân 
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CHƢƠNG I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

1.1. Bối cảnh ra đời 

Việc xác định "mức độ sẵn sàng điện tử" hoặc "mức độ sẵn sàng cho 

phát triển và ứng dụng CNTT-TT" đang ngày càng được các quốc gia và các 

tổ chức quốc tế quan tâm. Trước sự phát triển nhanh chóng của CNTT-TT 

nói chung, và mạng Internet nói riêng, các quốc gia, đặc biệt là các nước 

đang phát triển, đều coi CNTT-TT là phương tiện, là cơ hội để nâng cao 

năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách với các nước phát 

triển. Tuy nhiên để biến CNTT-TT thành cơ hội, thì các quốc gia phải được 

chuẩn bị để có thể tận dụng, khai thác các lợi thế của công cụ này. Tức là 

các quốc gia phải "sẵn sàng điện tử" hay là "sẵn sàng cho phát triển và ứng 

dụng CNTT-TT". Chỉ số về "mức độ sẵn sàng điện tử - E-readiness" hay 

"mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT - ICT Index" là một 

trong các công cụ thuận tiện cho việc đánh giá "mức độ sẵn sàng" đó của các 

quốc gia, để từ đó xác định các chiến lược, định hướng phát triển trong lĩnh 

vực CNTT-TT của mỗi quốc gia. 

Vào những năm từ 2005 trở về trước, mặc dù Việt Nam được nêu tên 

nhiều lần trong các báo cáo, các bảng xếp hạng về "Mức độ sẵn sàng điện 

tử", "Xã hội điện tử" v.v. của các tổ chức quốc tế, nhưng vẫn chưa có một 

báo cáo chính thức nào về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT của 

Việt Nam, ngoài một số báo cáo hoặc nghiên cứu chuyên biệt như: Báo cáo 

Toàn cảnh CNTT-TT của Việt Nam do Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh 

thực hiện hàng năm, Báo cáo của Dự án Việt Nam - Canada năm 2001, Báo 

cáo về tình hình Internet của Việt nam do Liên minh viễn thông quốc tế công 

bố năm 2002, Báo cáo về thực trạng CNTT-TT Việt Nam do Cơ quan phát 

triển quốc tế Mỹ (USAID) công bố năm 2001, Báo cáo "Tăng tốc độ phát 

triển CNTT-TT ở Việt Nam" của Ngân hàng thế giới năm 2001, Báo cáo 

"CNTT-TT phục vụ phát triển bền vững - Phân tích tình huống và khuôn 

khổ lý luận đối với Việt Nam" của Chương trình phát triển của Liên hiệp 

quốc (UNDP) tại Việt Nam năm 2003 v.v. Tuy nhiên phần lớn các báo cáo 

này chỉ thực hiện một lần (trừ báo cáo "Toàn cảnh CNTT Việt Nam" của 

Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh) vào các năm 2000-2002 nên số liệu 

hiện nay đã trở nên lạc hậu. Số liệu phục vụ cho các báo cáo này phần lớn 

được lấy từ các nguồn không chính thức nên không đầy đủ, độ chính xác và 

độ tin cậy không cao. Hơn nữa tất cả các báo cáo này đều đánh giá thực 

trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở Việt Nam trên phạm vi toàn quốc 

gia chứ không đánh giá chi tiết cho các đối tượng có quy mô nhỏ hơn như 
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các tỉnh, thành, các bộ, ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp.   

Năm 2003, Hội Tin học Việt Nam đã có sáng kiến xây dựng Báo cáo 

Vietnam ICT Index cho các tỉnh, thành, bộ, ngành và các doanh nghiệp. 

Ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên này, đã có 12 Bộ, cơ quan ngang bộ, 8 

tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và 63 doanh nghiệp tham gia cung cấp số liệu. 

Tuy nhiên do thời gian thực hiện ngắn, nguồn lực hạn chế nên các kết quả 

thu được chưa thể làm thỏa mãn người đánh giá cũng như các đơn vị được 

đánh giá. Dù vậy sáng kiến này của Hội Tin học Việt Nam cũng đã nhận 

được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều tổ chức và cá nhân trong nước cũng 

như ngoài nước. Có tổ chức quốc tế đã đến đặt vấn đề hợp tác với Hội Tin 

học Việt Nam để tiếp tục thực hiện các hoạt động tương tự, nhưng sự hợp 

tác đã không thành do nhiều lý do khác nhau. 

Năm 2004, Hội Tin học Việt Nam cũng dự định tiếp tục thực hiện 

việc xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index. Một cuộc hội thảo đã được tổ 

chức vào tháng 11/2004 để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhằm 

hoàn thiện phương pháp luận xây dựng Vietnam ICT Index. Nhưng sau đó 

do thiếu kinh phí nên hoạt động này đã không được triển khai. 

Ngày 31/10/2005 Hội Tin học Việt Nam đã gửi công văn cho Lãnh 

đạo Bộ Bưu chính Viễn thông và Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT 

đề nghị: 

 Bộ Bưu Chính Viễn thông chỉ đạo và hỗ trợ Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng 

dụng CNTT-TT của Việt Nam (Vietnam ICT Index). 

 Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (gọi tắt là Văn phòng 58) 

phối hợp với nhóm công tác tổ chức buổi tọa đàm bàn tròn về phương 

pháp luận xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phương pháp tính; đồng thời có các 

văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan tích cực tham gia vào chương 

trình. 

Ngày 03/11/2005, tại trụ sở Bộ Bưu chính Viễn thông đã diễn ra cuộc 

tọa đàm bàn tròn về phương pháp luận xây dựng Vietnam ICT Index do Thứ 

trưởng Vũ Đức Đam chủ trì. Tham gia cuộc tọa đàm có đại diện nhiều đơn 

vị trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông như Cục Ứng dụng CNTT, Vụ Công 

nghiệp CNTT, Viện Chiến lược Bưu chính Viễn thông v.v, cùng nhiều 

chuyên gia, nhà khoa học đến từ các bộ, ngành khác và các cơ sở nghiên 

cứu, đào tạo. Tại cuộc tọa đàm đã thống nhất được hệ thống chỉ tiêu, phương 

pháp tính, đối tượng điều tra đánh giá và cách thức tổ chức thực hiện Báo 
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cáo Vietnam ICT Index. 

Sau cuộc họp này, Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT đã chính thức giao 

Hội Tin học Việt Nam phối hợp cùng Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện Báo 

cáo Vietnam ICT Index cho năm 2005 và các năm tiếp theo.  

Ngày 06/01/2006, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Phó Trưởng 

ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT Đỗ Trung Tá đã ký công 

văn số 01/BCĐ CNTT-VP gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, các tổng 

công ty 90-91 và các ngân hàng thương mại yêu cầu cung cấp số liệu cho 

Báo cáo Vietnam ICT Index 2005. 

Ngày 10/8/2006, tại Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam 

lần thứ 10 tổ chức tại thành phố Thanh Hóa, lần đầu tiên Báo cáo Vietnam 

ICT Index đã được công bố. 

Việc công bố Báo cáo Vietnam ICT Index 2005 đã tạo ra tiếng vang 

rất lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như trong giới  

CNTT-TT cả nước. Thậm chí có báo còn giật tít như “Vẽ xong bức tranh 

công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam” (Thời báo kinh tế) hoặc 

“Vietnam ICT Index 2005: Biết mình đang ở đâu” (Tạp chí  PC World 

Vietnam). 

1.2. Quá trình phát triển 

Từ năm 2006 đến nay, Hội Tin học Việt Nam phối hợp cùng Văn 

phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT/Vụ CNTT (giai đoạn từ 2005 đến 

2013) và Vụ CNTT, Bộ Thông tin Truyền thông (giai đoạn từ 2014 đến nay) 

đã 10 lần công bố Báo cáo Vietnam ICT Index. Phần lớn các báo cáo 

Vietnam ICT Index được công bố trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát 

triển CNTT-TT Việt Nam – 8 lần. Một lần Báo cáo được công bố trong 

khuôn khổ Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử, một lần được công bố tại 

sự kiện tổ chức riêng cho việc này. Sau đây là danh sách cụ thể thời điểm, sự 

kiện và địa điểm nơi công bố các báo cáo Vietnam ICT Index: 

1) Báo cáo Vietnam ICT Index 2005: Công bố ngày 10/8/2006 tại Thanh 

Hóa trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam 

lần thứ 10. 

2) Báo cáo Vietnam ICT Index 2006: Báo cáo tóm tắt (chỉ có kết quả đánh 

giá xếp hạng của khối các bộ, CQNB, CQTCP và khối các tỉnh, thành 

phố) được công bố ngày 14/9/2007 tại Ninh Thuận trong khuôn khổ Hội 

thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 11. Báo cáo đầy đủ 
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(bao gồm kết quả đánh giá xếp hạng của cả 4 khối) được công bố tháng 

1/2008 tại Hà Nội. 

3) Báo cáo Vietnam ICT Index 2007: Công bố ngày 17/12/2008 tại Hà 

Nội trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử. 

4) Báo cáo Vietnam ICT Index 2009: Công bố ngày 27/11/2009 tại Bắc 

Ninh trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam 

lần thứ 13.  

5) Báo cáo Vietnam ICT Index 2010: Báo cáo tóm tắt (chỉ có kết quả đánh 

giá xếp hạng của khối các bộ, CQNB, CQTCP và khối các tỉnh, thành 

phố) được công bố ngày 27/8/2010 tại Nghệ An trong khuôn khổ Hội 

thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 14. Báo cáo đầy đủ 

(bao gồm cả 4 khối) được công bố tháng 12/2010 tại Hà Nội trong khuôn 

khổ Hội thảo Vietnam ICT Outlook 2010. 

6) Báo cáo Vietnam ICT Index 2011: Báo cáo tóm tắt (chỉ có kết quả đánh 

giá xếp hạng của khối các tỉnh, thành phố) được công bố ngày 26/8/2011 

tại Tiền Giang trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT 

Việt Nam lần thứ 15. Báo cáo đầy đủ (bao gồm cả 4 khối) được công bố 

tháng 1/2012 tại Hà Nội trong khuôn khổ hội thảo Vietnam ICT Insight. 

7) Báo cáo Vietnam ICT Index 2012: Công bố ngày 21/12/2012 tại Hà 

Nội tại sự kiện được tổ chức riêng cho việc công bố Báo cáo Vietnam 

ICT Index 2012. 

8) Báo cáo Vietnam ICT Index 2013:  Công bố ngày 30/8/2013 tại Huế 

trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 

17. 

9) Báo cáo Vietnam ICT Index 2014: Công bố ngày 29/8/2014 tại Quảng 

Ninh trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam 

lần thứ 18. 

10) Báo cáo Vietnam ICT Index 2015: Công bố ngày 20/8/2015 tại Đà Lạt 

trong khuôn khổ Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 

19. 

Từ năm 2007 đến năm 2012, hàng năm hệ thống chỉ tiêu đều được rà 

soát, đánh giá lại để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp thực tế, nhu cầu, định 

hướng phát triển và ứng dụng CNTT của từng thời kỳ. Chính vì thế trong 

giai đoạn này, tuy không nhiều, nhưng hàng năm hệ thống chỉ tiêu đều có sự 

thay đổi. Bắt đầu từ năm 2013 đã quyết định giữ nguyên hệ thống chỉ tiêu 
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trong tối thiểu 3 năm để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng được 

đánh giá trong việc chuẩn bị số liệu và so sánh kết quả xếp hạng của các 

năm. 

Nhận thấy ý nghĩa tích cực của Báo cáo Vietnam ICT Index, bắt đầu 

từ năm 2008, Bộ Tài chính đã chính thức đề nghị Hội Tin học Việt Nam hỗ 

trợ xây dựng Báo cáo ICT Index ngành Tài chính (ICT Index in Finance) 

cho riêng ngành mình. Đến năm nay là năm thứ 8 Bộ Tài chính công bố Báo 

cáo ICT Index in Finance. Tiếp theo Bộ Tài chính, bắt đầu từ năm 2009, các 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cũng tiến hành xây dựng báo cáo ICT Index riêng cho ngành mình. Từ 

năm 2011, thêm Bộ Công thương cũng tham gia phong trào xây dựng báo 

cáo ICT Index ngành. Hiện nay đã có thêm một số bộ cũng bắt đầu tìm hiểu, 

nghiên cứu việc xây dựng báo cáo xếp hạng ứng dụng CNTT của ngành 

mình như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế.  

Trong số các tinh, thành phố thì Nghệ An là tỉnh đầu tiên đề nghị Hội 

Tin học Việt Nam chuyển giao công nghệ xây dựng báo cáo ICT Index cấp 

tỉnh. Nếu năm 2011 (năm đầu tiên Nghệ An công bố Báo cáo Nghệ An ICT 

Index), Nghệ An còn cần sự hỗ trợ của các chuyên gia Hội Tin học Việt 

Nam, thì bắt đầu từ năm 2012, Nghệ An hoàn toàn tự xây dựng các báo cáo 

này. Hiện nay, trên phạm vi toàn quốc đã có hàng chục tỉnh, thành phố thực 

hiện báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng, mức độ ứng dụng CNTT (gọi chung 

là báo cáo ICT Index).  

Trong số các tập đoàn kinh tế, tổng công ty thì Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị đầu tiên nghiên cứu áp dụng 

phương pháp luận của Báo cáo Vietnam ICT Index để xây dựng Báo cáo 

đánh giá tình hình ứng dụng CNTT-TT trong Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam. VNPT bắt đầu thực hiện việc xây dựng báo cáo này từ năm 

2013. 

Tuy không phải bộ nào, tỉnh, thành nào cũng áp dụng cùng phương 

pháp luận như của Báo cáo Vietnam ICT Index, nhưng chỉ riêng việc các bộ, 

ngành, tỉnh, thành, doanh nghiệp quyết định và thực hiện đều đặn hàng năm 

các báo cáo này cũng thể hiện uy tín và tác động tích cực mà Báo cáo 

Vietnam ICT Index tạo được trong 10 năm qua. 
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CHƢƠNG II. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA BÁO CÁO VIETNAM ICT 

INDEX 

Việc xây dựng chiến lược phát triển được hiểu một cách tổng quát là 

trả lời 3 câu hỏi hay giải 3 bài toán sau: 

1) Câu hỏi 1 (hay Bài toán 1): Chúng ta đang ở đâu? Bài toán "Đánh giá 

thực trạng". 

2) Câu hỏi 2 (hay Bài toán 2): Chúng ta sẽ đi đến đâu hay muốn đi đến 

đâu? Bài toán "Dự báo chiến lược". 

3) Câu hỏi 3 (hay Bài toán 3): Làm thế nào để đi đến đó? Bài toán "Tìm 

đường đi". Lời giải của Bài toán này chính là phương thức thực hiện, bao 

gồm cơ chế, chính sách, lộ trình, chương trình, kế hoạch v.v. 

Báo cáo "mức độ sẵn sàng điện tử" hay "mức độ sẵn sàng cho phát 

triển và ứng dụng CNTT-TT" – Báo cáo ICT Index là nhằm góp phần trả lời 

cho Câu hỏi số 1 ở trên. Kết quả của sự đánh giá này sẽ là cơ sở cho việc 

đánh giá chính xác trình độ phát triển, sự thành công của các cơ chế chính 

sách hiện thời cũng như làm cơ sở cho việc hoạch định các chiến lược phát 

triển trong tương lai của một đất nước, một vùng lãnh thổ, một ngành kinh tế 

hay một doanh nghiệp. 

2.1. Mục đích 

Việc xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index là nhằm: 

a) Đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của các 

bộ, ngành; tỉnh, thành và các doanh nghiệp. 

b) Góp phần làm sáng tỏ bức tranh toàn cảnh về phát triển và ứng dung 

CNTT-TT của Việt Nam. 

c) Giúp cho các bộ, ngành, các tỉnh, thành và các doanh nghiệp hiểu rõ về 

thực trạng ứng dụng CNTT-TT của đơn vị mình để có các biện pháp, 

chính sách phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT-

TT phục vụ các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của ngành, địa 

phương và doanh nghiệp. 

2.2. Ý nghĩa 

Các Báo cáo Vietnam ICT Index được công bố đều đặn hàng năm 

trong 10 năm qua đã cho chúng ta có được bức tranh toàn cảnh khá đầy đủ 

về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của Việt Nam, 

đặc biệt là đối với các khối Tỉnh - thành, Bộ - ngành, Doanh nghiệp và Ngân 



Báo cáo tổng kết 10 năm (2006-2016) Vietnam ICT Index 

 

 
Trang 18 

hàng; qua đó có tác dụng thúc đẩy sự quan tâm đầu tư và phát triển ứng 

dụng CNTT-TT cho các đối tượng tham gia. Đồng thời các số liệu và kết 

quả đánh giá, xếp hạng trong báo cáo cũng cũng có thể sử dụng để làm căn 

cứ xây dựng các cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng 

và phát triển CNTT-TT ở Việt Nam.  

Chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT-TT (ICT 

Index) là một trong các cơ sở giúp cho các đối tượng được đánh giá biết 

được mình đang ở đâu để từ đó đề ra các quyết sách nhằm tiếp tục phát huy 

hoặc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động cần thiết cho việc ứng dụng CNTT-

TT của đơn vị mình. Tuy nhiên ở đây cũng cần phải nói rõ rằng giá trị so 

sánh của các chỉ số chỉ có tính chất tương đối. Điều quan trọng nhất đối với 

các đối tượng được đánh giá xếp hạng là tìm hiểu xem độ sẵn sàng của mình 

trong từng lĩnh vực cụ thể như hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng 

CNTT, môi trường tổ chức – chính sách v.v so với các đối tượng khác cùng 

ngành, cùng khu vực địa lý như thế nào để từ đó thấy được hướng phấn đấu, 

lĩnh vực cần tập trung đầu tư, cải thiện. Đó mới là ý nghĩa đích thực của 

Vietnam ICT Index. 
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CHƢƠNG III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trong 10 năm qua, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Tin học Việt 

Nam với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT (từ năm 2013 trở về 

trước) và  Vụ CNTT (từ năm 2014 đến nay), nhờ được sự ủng hộ và chỉ đạo 

sát sao của Lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT (từ năm 2013 trở về 

trước), Lãnh đạo Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT (từ năm 2014 đến 

nay) và Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, việc thu thập số liệu và tính 

toán, xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index đã được tiến hành thuận lợi và 

thu được các kết quả đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả các bên tham gia. 

Sau đây là các đánh giá về công tác thu thập, xử lý số liệu và chất 

lượng của số liệu; về xây dựng, công bố và xuất bản báo cáo; về mức độ 

tham gia của các đối tượng được đánh giá xếp hạng. 

3.1. Đánh giá về công tác tổ chức thu thập và xử lý số liệu 

Số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Vietnam ICT Index chủ yếu được 

thu thập thông qua các phiếu điều tra gửi trực tiếp cho các đối tượng được 

đánh giá. 

Năm 2006, năm đầu tiên thực hiện Báo cáo Vietnam ICT Index, do 

công tác chuẩn bị được tiến hành sớm từ trong năm 2005, nên ngay từ tháng 

01/2006 công văn đề nghị cung cấp số liệu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn 

thông, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT ký đã 

được gửi tới tất cả các bộ, CQNB, CQTCP, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TƯ, các ngân hàng thương mại và các tổng công ty 90-91. Thời gian để các 

đơn vị thu thập, tổng hợp số liệu là 03 tháng. Vì là năm đầu tiên nên các đơn 

vị còn khá lúng túng trong việc thu thập số liệu, điền phiếu điều tra. Có khá 

nhiều chỉ tiêu đã không có được đầy đủ số liệu hoặc số liệu không có độ tin 

cậy cao. Vì vậy bộ phận xử lý số liệu đã phải mất khá nhiều thời gian kiểm 

tra, đối chiếu, bổ sung, hiệu chỉnh số liệu. Ví dụ, để kiểm tra các số liệu liên 

quan đến hạ tầng viễn thông của các địa phương, bộ phận xử lý số liệu đã 

phải gửi công văn xin số liệu của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như 

VNPT, Viettel, FPT, EVN Telecom, Hanoi Telecom, Saigon Postel v.v. 

Ngoài ra, để có số liệu đối chứng, cũng đã sử dụng cả số liệu của các nguồn 

chính thống khác như: Niên giám thống kê, các cuộc điều tra của Tổng cục 

Thống kê, trang thông tin điện tử của các đơn vị v.v. 

Từ năm 2007 trở đi, do công tác chuẩn bị bắt đầu chậm (thường là sau 

Tết Âm lịch) cho nên công văn đề nghị cung cấp số liệu thường được gửi 

khá muộn (dao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6). Thời 

gian dành cho các đơn vị thu thập, tổng hợp số liệu, điền phiếu điều tra vì 



Báo cáo tổng kết 10 năm (2006-2016) Vietnam ICT Index 

 

 
Trang 20 

thế cũng bị rút ngắn xuống còn tối đa là 02 tháng. 

Quá trình xử lý sơ bộ và nhập liệu thường kéo dài khoảng 2-3 tuần. 

Trong giai đoạn này sẽ lập danh sách các đơn vị có số liệu bị thiếu hoặc biến 

động bất thường so với năm trước. Công văn yêu cầu giải trình, cung cấp bổ 

sung số liệu được gửi tới các đơn vị trong danh sách này và trong thời hạn 

quy định nếu các đơn vị đó không có công văn giải trình thì các số liệu bị 

thiếu hoặc có biến động bất thường sẽ được xử lý theo các nguyên tắc sau: 

a) Sử dụng các nguồn thông tin chính thức có thể như: số liệu của các nhà 

cung cấp dịch vụ hạ tầng (các hãng viễn thông), niên giám thống kê, số 

liệu của các cuộc điều tra chính thức; website của chính các đơn vị v.v để 

kiểm tra, hiệu chỉnh các số liệu có sự biến động bất thường và bổ sung 

các số liệu còn thiếu. 

b) Trong một số trường hợp, sử dụng giá trị trung bình của toàn bộ các đối 

tượng điều tra hoặc của nhóm các đơn vị có quy mô, đặc điểm tương tự 

để bổ sung, điều chỉnh số liệu còn thiếu hoặc quá bất hợp lý. 

c) Trong trường hợp thiếu số liệu, nếu có số liệu của các năm trước, sẽ bổ 

sung bằng số liệu tốt nhất của các năm đó nhằm giảm sự thiệt thòi do 

thiếu số liệu cho các đối tượng điều tra.  

d) Trong một số trường hợp khác, nếu kết quả chuẩn hóa dữ liệu cho thấy 

có sự phi logic của dữ liệu (ví dụ: tỷ lệ máy tính có kết nối Internet lớn 

hơn 100%) thì dữ liệu được thay thế bằng giá trị lớn nhất có thể chấp 

nhận được (ví dụ: tỷ lệ máy tính có kết nối Internet bằng 100%). Ngoài 

ra, đối với các trường hợp có sự đột biến tăng hoặc giảm của số liệu, mà 

không có cơ sở logic để khẳng định tính đúng đắn của sự tăng giảm đó, 

thì sẽ sử dụng số liệu tương ứng của 02 năm gần nhất để hiệu chỉnh. Nếu 

không hiệu chỉnh được thì dùng chính số liệu của các năm đó để thay thế 

cho số liệu bị đột biến. 

Số liệu sau khi kiểm tra, hiệu chỉnh và bổ sung sẽ được chuẩn hóa và 

đưa vào tính toán các chỉ số thành phần. Tiếp theo sẽ sử dụng phần mềm S-

PLUS 2000 Professional Release 3 của hãng Mathsoft, Hoa Kỳ để tính toán 

các hệ số tương quan (hay còn gọi là trọng số) của các chỉ số thành phần 

theo phưong pháp phân tích thành phần chính - Principal Components 

Analysis. Sau khi có các hệ số tương quan, sẽ tiến hành tính chỉ số chính 

ICT Index và xếp hạng các đơn vị trong từng khối theo chỉ số này. Bên cạnh 

bảng xếp hạng chung, cũng xây dựng các bảng xếp hạng theo từng chỉ số 

thành phần. 
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Ngoài việc tính chỉ số chính và các chỉ số thành phần, bắt đầu từ năm 

2007, đã tiến hành việc tổng hợp và công bố các số liệu về thực trạng phát 

triển và ứng dụng CNTT của các nhóm đối tượng. Đây là những số liệu 

được đánh giá là rất hữu ích cho các cơ quan quản lý trong công tác chỉ đạo, 

điều hành, hoạch định chính sách. Đối với các các tổ chức, cá nhân hoạt 

động trong các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính sách liên quan đến phát 

triển và ứng dụng CNTT thì đây cũng là nguồn số liệu để tham khảo rất bổ 

ích, đôi khi còn là duy nhất.  

3.2. Đánh giá về chất lƣợng của số liệu 

Thời gian mới bắt đầu thực hiện thu thập số liệu cho Báo cáo Vietnam 

ICT Index, do không có điều kiện tập huấn về nội dung, phương pháp thu 

thập số liệu cho các đơn vị tham gia cung cấp số liệu, nên vẫn còn phổ biến 

hiện tượng số liệu không đúng yêu cầu (sai về tính chất, về phạm vi điều tra 

v.v). Tuy nhiên sau nhiều năm hiện tượng này càng ngày càng giảm dần, 

mặc dù vẫn chưa hết hẳn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của hiện 

tượng này là người trực tiếp phụ trách công tác thu thập số liệu hoặc người 

trực tiếp điền số liệu của các đơn vị thường không ổn định qua các năm và 

người mới, người thay thế thường không hiểu hết hoặc hiểu không đúng yêu 

cầu, không tận dụng được kinh nghiệm của người làm trước. Đây là một 

thực tế khách quan mà nhóm thực hiện Báo cáo Vietnam ICT Index phải 

tính đến khi thiết kế các phiếu thu thập số liệu. 

Hầu hết số liệu của các đối tượng đều do bộ phận chuyên trách CNTT 

thu thập và xử lý:  

 Ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là các Cục hoặc 

Trung tâm Tin học, Trung tâm Thông tin. 

 Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là các Sở Thông tin và 

Truyền thông. Thời gian đầu, ở một số tỉnh, công việc này do Văn phòng 

UBND tỉnh thực hiện. Hiện nay thì hoàn toàn do các Sở Thông tin và 

Truyền thông thực hiện. 

 Ở các ngân hàng thương mại là các Trung tâm Tin học của ngân hàng. 

 Ở các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty là các phòng hoặc tổ CNTT (trực 

thuộc Văn phòng) của tập đoàn, tổng công ty. 

Dù số liệu do bộ phận nào cung cấp và dù độ chính xác chưa được 

như mong muốn thì về bản chất các số liệu này đều là số liệu chính thức của 

các đơn vị. 
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Bắt đầu từ năm 2013, cùng với việc giữ nguyên hệ thống chỉ tiêu, 

trong phiếu điều tra đã bổ sung yêu cầu cung cấp lại số liệu của năm trước 

và giải trình nếu có sự khác biệt lớn giữa số liệu của năm báo cáo và số liệu 

của năm trước đó. Cách làm này giúp giảm sự đột biến của số liệu cũng như 

hạn chế tác động không mong muốn của việc thay đổi người tổng hợp số 

liệu, điền phiếu điều tra. Kết quả là từ năm này sự thay đổi đột biến của số 

liệu đã giảm mạnh tuy chưa hết hẳn. 

Trong giai đoạn 2006-2015, do sự hạn chế về thời gian và kinh phí 

nên đã không thực hiện được một trong những hoạt động cần thiết cho việc 

nâng cao chất lượng, độ chính xác của số liệu, đó là tổ chức các đợt kiểm tra 

thực tế tại một số đơn vị cung cấp số liệu. Hy vọng, trong các năm tới, hoạt 

động hữu ích này sẽ được tổ chức thường xuyên hàng năm. 

3.3. Đánh giá về công tác xây dựng, công bố, in ấn và xuất bản báo cáo 

Sau khi có kết quả tính toán chỉ số ICT Index của các đơn vị, bước 

tiếp theo là xếp hạng (xếp hạng chung, xếp hạng theo từng lĩnh vực), tính 

toán các số liệu về thực trạng và xây dựng các biểu đồ dựa trên các số liệu 

thu được.  

Trên cơ sở kết quả xếp hạng cùng với các số liệu về thực trạng, Báo 

cáo Vietnam ICT Index được xây dựng với những nội dung chính sau: 

 Lời nói đầu 

 Phần 1: Thu thập và xử lý số liệu 

 Phần 2: Số liệu về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam  

 Phần 3: Kết quả xếp hạng 

 Phụ lục 1: Hệ thống chỉ tiêu 

 Phụ lục 2: Cơ sở khoa học của Vietnam ICT Index 

Phần lớn các báo cáo được công bố tại Hội thảo hợp tác phát triển 

CNTT-TT Việt Nam tổ chức thường niên và luân phiên tại các tỉnh, thành 

phố trong cả nước. Riêng năm 2007, Báo cáo được công bố tại Hội thảo 

quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức tại Hà Nội và năm 2012, Báo cáo 

được công bố tại cuộc họp báo dành riêng cho mục đích này tại Hà Nội. 

Bắt đầu từ năm 2013, bên cạnh việc công bố tại các Hội thảo hợp tác 

phát triển CNTT-TT Việt Nam, Báo cáo Vietnam ICT Index còn được in 

thành sách và cung cấp miễn phí cho các đơn vị tham gia cung cấp số liệu và 

một số tổ chức, cá nhân quan tâm khác. Có thể nói, với việc xuất bản dưới 
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dạng sách, Báo cáo Vietnam ICT Index đã được nâng lên một tầm cao mới, 

trở thành một trong những xuất bản phẩm thường niên quan trọng trong lĩnh 

vực CNTT-TT, tương tự như Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam do Bộ 

Thông tin và Truyền thông phát hành hành năm. 

3.4. Đánh giá về mức độ tham gia của các đối tƣợng đƣợc xếp hạng 

Sau đây là bảng tổng hợp số lượng đơn vị tham gia của từng khối 

trong các năm 2006-2015: 

Bảng 1. Tổng hợp tình hình tham gia của các đơn vị 

TT Năm 
Bộ, 

CQNB 

Tỉnh, 

TPTƢ 
NHTM 

TĐKT, 

TCT 

1 2006 26 60 29 44 

2 2007 35 64 32 36 

3 2008 21 64 22 32 

4 2009 22 63 31 28 

5 2010 23 63 25 21 

6 2011 25 63 19 34 

7 2012 23 63 21 23 

8 2013 23 63 22 19 

9 2014 24 63 25 23 

10 2015 23 63 23 26 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau về mức độ tham gia của các đơn vị 

trong các khối giai đoạn 2006-2015: 



Báo cáo tổng kết 10 năm (2006-2016) Vietnam ICT Index 

 

 
Trang 24 

Hình 1. Biểu đồ mức độ tham gia của các đơn vị trong từng năm 

 

Nếu tổng hợp theo số năm tham gia của các đơn vị ta có bảng sau: 

Bảng 2. Tổng hợp theo số năm tham gia của các đơn vị 

TT 
Số năm 

tham gia 

Bộ, CQNB Tỉnh, TP NHTM TĐKT, TCT 

Số 

lƣợng 
% 

Số 

lƣợng 
% 

Số 

lƣợng 
% 

Số 

lƣợng 
% 

1 1 năm 5 13.9% 0 0.0% 6 11.8% 19 22.9% 

2 2 năm 6 16.7% 0 0.0% 8 15.7% 16 19.3% 

3 3 năm 0 0.0% 1 1.6% 3 5.9% 16 19.3% 

4 4 năm 0 0.0% 0 0.0% 7 13.7% 9 10.8% 

5 5 năm 2 5.6% 0 0.0% 8 15.7% 9 10.8% 

6 6 năm 0 0.0% 0 0.0% 6 11.8% 0 0.0% 

7 7 năm 1 2.8% 0 0.0% 4 7.8% 7 8.4% 

8 8 năm 4 11.1% 0 0.0% 1 2.0% 5 6.0% 

9 9 năm 1 2.8% 4 6.3% 2 3.9% 2 2.4% 

10 10 năm 17 47.2% 59 92.2% 6 11.8% 0 0.0% 

Tổng cộng 36 100.0% 64 100.0% 51 100.0% 83 100.0% 

Từ bảng trên ta cũng có biểu đồ phân bổ theo số năm tham gia của các 

khối như trong hình sau: 
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Hình 2. Biểu đồ phân bổ theo số năm tham gia của các đơn vị 
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CHƢƠNG IV. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG 

DỤNG CNTT-TT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2015 

Số liệu thu thập được từ các phiếu điều tra hàng năm không chỉ phục 

vụ cho việc tính toán chỉ số ICT Index, mà một khi tổng hợp lại, đặc biệt nếu 

phân tích theo chuỗi thời gian dài, sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn khá 

toàn diện về xu thế và thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở Việt 

Nam giai đoạn 2006-2015. Sau đây là một số kết quả thu được theo hướng 

đó: 

4.1. Về hạ tầng kỹ thuật 

 Các số liệu về trang bị máy tính, thiết bị nghe nhìn, kết nối Internet của 

người dân: 

Bảng 3. Trang bị máy tính, thiết bị nghe nhìn và kết nối Internet của ngƣời dân 

Năm 

Tỷ lệ 

thuê 

bao 

ĐTCĐ/ 

100 dân 

Tỷ lệ 

thuê 

bao 

ĐTDĐ/ 

100 dân 

Tỷ lệ 

thuê bao 

Internet/ 

100 dân 

Tỷ lệ 

thuê 

bao 

băng 

rộng/ 

100 dân 

Tỷ lệ 

hộ GĐ 

có điện 

thoại 

cố định 

Tỷ lệ 

hộ GĐ 

có TV 

Tỷ lệ 

hộ GĐ 

có máy 

tính 

Tỷ lệ hộ 

GĐ có 

kết nối 

Internet 

băng 

rộng 

2006 8.5  11.4  0.5  0.2          

2007 10.6  24.0  1.7 0.6     13.8% 6.5% 

2008 14.5  51.1  1.6  1.4      15.4% 6.1% 

2009 16.6 79.8 2.5 3.3 52.1% 68.9% 18.2% 8.8% 

2010 19.1 108.0 4.0 4.4 48.1% 80.1% 18.9% 9.3% 

2011 18.9 113.6 5.3 5.3 40.7% 82.6% 16.8% 8.9% 

2012 13.8 110.3 9.2 8.5 39.9% 87.5% 18.8% 11.3% 

2013 12.4 117.8 14.1 13.4 37.9% 88.6% 22.1% 15.0% 

2014 9.9 115.0 16.1 16.1 33.3% 88.5% 24.2% 17.2% 

2015 8.4 112.9 27.6 20.7 29.5% 91.8% 30.1% 23.5% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
-0.2% 29.0% 57.6% 67.8% -9.1% 4.9% 10.3% 17.4% 

Từ bảng trên ta có các biểu đồ sau: 
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Hình 3. Tỷ lệ thuê bao điện thoại cố định và di động 

 

Từ biểu đồ trên có thể thấy xu thế phát triển của thuê bao điện thoại 

cố định và di động trong giai đoạn từ 2006 đến 2015 như sau: 

+ Thuê bao điện thoại cố định: Tăng trong giai đoạn 2006-2010 với mức 

tăng trung bình hàng năm là 22,2%; Giảm trong giai đoạn 2010-2015 với 

mức giảm trung bình hàng năm là -15,0%. Nếu tính chung cho cả giai 

đoạn 2006-2015 thì thuê bao điện thoại cố định là giảm và mức giảm 

trung bình hàng năm là -0,2%. 

+ Thuê bao điện thoại di động: Tăng trong giai đoạn 2006-2013 với mức 

tăng trung bình hàng năm là 39,5%; Giảm trong giai đoạn 2013-2015 với 

mức giảm trung bình hàng năm là -2,1%. Nếu tính chung cho cả giai 

đoạn 2006-2015 thì thuê bao điện thoại di động vẫn là tăng với mức tăng 

trung bình hàng năm là 29%. 
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Hình 4. Tỷ lệ thuê bao Internet và kết nối Internet băng rộng 

 

Trong giai đoạn 2006-2015 tỷ lệ thuê bao Internet và thuê bao kết nối 

Internet băng rộng là liên tục tăng với mức tăng rất cao là 57,6%/năm đối 

với thuê bao Internet và 67,8%/năm đối với thuê bao kết nối Internet băng 

rộng. 
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Hình 5. Trang bị máy tính, TV, ĐTCĐ và kết nối Internet của các hộ GĐ 

 

Từ biểu đồ trên có thể dễ dàng nhận thấy tỷ lệ các hộ gia đình có TV, 

máy tính và kết nối Internet băng rộng là liên tục tăng trong giai đoạn 2007-

2015 với mức tăng trung bình hàng năm tương ứng là: 4,9%, 10,3% và 

17,4%. Trong khi đó, cũng phù hợp với xu thế chung của Việt Nam cũng 

như thế giới, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại cố định (đường màu đỏ) 

liên tục giảm trong giai đoạn 2007-2015 với mức giảm trung bình hàng năm 

là -9,1%. 

 Tỷ lệ máy tính trên đầu người 

Bảng 4. Tỷ lệ máy tính trên đầu ngƣời 

Năm 
Bộ, 

CQNB 
Tỉnh, TP NHTM 

TĐKT-

TCT 
DN 

2006 0.26 0.17 0.66  0.09    

2007 0.69 0.33 0.68 0.09   

2008 0.69 0.46 0.75 0.04 0.28  

2009 0.79 0.30 0.84 0.10 0.14  

2010 0.86 0.31 0.92 0.16 0.27 

2011 0.85 0.38 1.01 0.24 0.48 

2012 0.88 0.58 0.99 0.30 0.27 

2013 0.92 0.60 1.04 0.18 0.31 

2014 0.95 0.65 1.10 0.38 0.38 
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2015 1.08 0.64 1.09 0.27 0.42 

Tăng trung 

bình hàng năm 
17.2% 15.7% 5.8% 13.5% 6.2% 

 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 6. Tỷ lệ máy tính/Đầu ngƣời 

 

Nhìn trên biểu đồ ta có thể thấy rất rõ mức độ trang bị máy tính cho 

CBNV của các ngân hàng thương mại và các cơ quan nhà nước ở trung ương 

là cao nhất, cao hơn rất nhiều so với các cơ quan nhà nước địa phương và 

các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Có một điều khá đặc biệt là tỷ lệ máy 

tính/đầu người của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty – các doanh nghiệp 

lớn, lại thấp hơn tỷ lệ chung của tất cả các các doanh nghiệp với trên 90% là 

DN vừa và nhỏ. 

 Tỷ lệ máy tính kết nối Internet 

Bảng 5. Tỷ lệ máy tính kết nối Internet 

Năm 
Bộ, 

CQNB 
Tỉnh, TP NHTM 

TĐKT-

TCT 

2006 31.5%   32.5% 38.9% 

2007 58.8%   36.5% 60.2% 

2008 55.2%   69.5% 78.8% 
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2009 80.0% 71.2% 66.2% 69.0% 

2010 87.3% 73.5% 71.1% 89.9% 

2011 88.5% 79.6% 49.6% 53.9% 

2012 89.0% 88.8% 73.4% 60.5% 

2013 93.6% 89.4% 76.7% 88.3% 

2014 94.1% 96.0% 73.5% 90.1% 

2015 94.5% 97.5% 77.1% 84.0% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
13.0% 5.4% 10.1% 8.9% 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 7. Tỷ lệ máy tính kết nối Internet 

 

Từ biểu đồ trên có thể dễ dàng nhận thấy rằng, cho dù xét về tổng thể 

tỷ lệ máy tính kết nối Internet của khối các doanh nghiệp là tăng với mức 

tăng trung bình hàng năm của các ngân hàng thương mại là 10,1% và của 

các tập đoàn kinh tế, tổng công ty là 8,9% nhưng sự tăng trưởng này rất 

không ổn định. Nguyên nhân có thể có nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu 

của hiện tượng này là sự không ổn định của thành phần doanh nghiệp tham 

gia cung cấp số liệu hàng năm. 
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Bảng 6. Tỷ lệ DN kết nối Internet băng rộng 

Năm 
Tỷ lệ DN kết nối 

Internet băng rộng 

2007 39.1% 

2008 42.1% 

2009 57.8% 

2010 59.8% 

2011 58.5% 

2012 56.2% 

2013 76.1% 

2014 82.5% 

2015 88.0% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
10.7% 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 8. Tỷ lệ DN kết nối Internet băng rộng 

 

Tỷ lệ doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng tăng trung bình 

10,7% trong 10 năm qua. Tuy nhiên nếu xem xét kỹ biểu đồ này có thể thấy 

tỷ lệ doanh nghiệp kết nối băng thông rộng chững lại trong những năm 2009 

đến 2012 sau thời gian khó khăn về kinh tế bắt đầu từ năm 2008. Từ năm 
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2012 đến nay, do các doanh nghiệp CNTT đã đầu tư hạ tầng kết nối Internet 

và đưa ra các gói dịch vụ cạnh tranh về chất lượng và giá cả, tỷ lệ doanh 

nghiệp kết nối băng thông rộng đã tăng mạnh. Đến nay đã có gần 90% 

doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng. Điều đó chứng tỏ các doanh 

nghiệp Việt Nam đã quan tâm hơn đến sử dụng Internet trong hoạt động sản 

xuẩt, kinh doanh của mình.  

4.2. Về hạ tầng nhân lực 

 Tỷ lệ các trường phổ thông có đào tạo tin học và các trường đại học, cao 

đẳng có đào tạo chuyên ngành CNTT 

Dưới đây là bảng số liệu về tỷ lệ các trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông có dạy môn tin học cho học sinh và tỷ lệ các trường đại 

học, cao đẳng có đào tạo chuyên ngành CNTT qua từng năm và tốc độ tăng 

trưởng trung bình hàng năm. 

Bảng 7. Tỷ lệ dạy tin học trong trƣờng PT và đào tạo CNTT trong ĐH-CĐ 

Năm Tiểu học 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học phổ 

thông 

ĐH-CĐ 

2007 7.1% 30.5% 96.6%   

2008 13.1% 47.3% 98.6%   

2009 18.6% 51.0% 99.3%   

2010 26.3% 59.9% 98.7%   

2011 34.4% 64.4% 100.0%   

2012 43.6% 71.9% 97.6% 68.8% 

2013 47.6% 78.9% 99.7% 71.5% 

2014 49.3% 80.7% 99.9% 73.1% 

2015 54.8% 81.7% 99.9% 79.3% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
29.2% 13.1% 0.4% 4.9% 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 
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Hình 9. Tỷ lệ dạy tin học trong trƣờng PT và đào tạo CNTT trong ĐH-CĐ 

 

Qua biểu đồ trên ta có thể thấy khoảng 10 năm trước, tỷ lệ trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở có dạy môn tin học là rất thấp. Tuy nhiên với 

tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, đến nay tỷ lệ các trường này có dạy 

môn tin học là khá cao: 54,8% đối với cấp Tiểu học và 81,7% đối với cấp 

Trung học cơ sở. 

 Tỷ lệ cán bộ, nhân viên biết sử dụng máy tính trong công việc 

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu về tình hình cán bộ, nhân viên 

trong các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và các ngân hàng 

thương mại, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty biết sử dụng máy tính trong 

công việc. 

Bảng 8. Tỷ lệ CBNV biết sử dụng máy tính trong công việc 

Năm 
Bộ, 

CQNB 
Tỉnh, TP NHTM 

TĐKT-

TCT 

2006 31.2%   71.1% 9.6% 

2007 89.5% 72.2% 83.7% 20.4% 

2008 87.5% 75.5% 83.5% 14.6% 

2009 91.6% 58.0% 90.7% 32.8% 

2010 90.1% 76.4% 91.2% 38.2% 

2011 90.2% 74.3% 93.8% 48.5% 
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2012 88.1% 81.1% 88.7% 31.6% 

2013 90.9% 85.3% 100.0% 30.0% 

2014 92.5% 85.2% 94.0% 54.7% 

2015 92.5% 89.1% 97.0% 33.1% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
12.8% 2.7% 3.5% 14.8% 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 10. Tỷ lệ CBNV biết sử dụng máy tính trong công việc 

 

Về cơ bản tỷ lệ cán bộ, nhân viên biết máy tính trong công việc tại các 

tập đoàn kinh tế và tổng công ty thấp hơn nhiều so với các đối tương khác 

được điều tra, khảo sát. Theo phân tích, đây có thể là một trong các biểu 

hiện của việc kém năng động, đổi mới của các đơn vị kinh doanh này. Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và 

hội nhập quốc tế đã nêu rõ việc cần thiết đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị toàn diện các hoạt động của 

doanh nghiệp, trước hết là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các doanh 

nghiệp lớn. 

 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT 

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu về tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT 

của các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và các ngân hàng thương 
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mại, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong 10 năm qua. 

Bảng 9. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT 

Năm 
Bộ, 

CQNB 
Tỉnh, TP NHTM 

TĐKT-

TCT 

2006 1.2%   2.3% 0.3% 

2007 3.6%   3.3% 0.3% 

2008 3.0% 0.8% 3.1% 0.1% 

2009 3.3% 0.7% 3.1% 0.3% 

2010 3.7% 0.6% 3.1% 0.3% 

2011 3.8% 0.8% 3.8% 0.5% 

2012 3.6% 0.8% 3.1% 0.2% 

2013 3.8% 1.0% 3.4% 0.3% 

2014 3.6% 1.1% 3.1% 0.6% 

2015 4.0% 1.0% 3.0% 0.6% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
14.6% 3.1% 2.9% 7.0% 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 11. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT 

 
 

 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin 
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Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu tỷ lệ cán bộ chuyên trách về an 

toàn, an ninh thông tin của các đơn vị. Các số liệu này chỉ bắt đầu được thu 

thập từ năm 2012. 

Bảng 10. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách ATAN thông tin 

Năm 
Bộ, 

CQNB 
Tỉnh, TP NHTM 

TĐKT-

TCT 

2012 0.6% 0.4% 1.1% 0.1% 

2013 0.6% 0.5% 0.5% 0.1% 

2014 0.8% 0.6% 0.6% 0.2% 

2015 0.9% 0.6% 0.5% 0.1% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
18.9% 13.1% -24.2% 7.4% 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 12. Tỷ lệ cán bộ chuyên trách ATAN thông tin 

 

Từ biểu đồ trên có thể nhận thấy rất rõ 2 hiện tượng không bình 

thường sau: 

1) Tỷ lệ cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin của các tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty là rất thấp so với các nhóm còn lại. Điều này thể 

hiện sự thiếu quan tâm của lãnh đạo các đơn vị này đối với việc đảm bảo 

an toàn, an ninh cho các thông tin sản xuất-kinh doanh của đơn vị mình. 
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Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay 

thì đây là một điều bất lợi cho các doanh nghiệp Việt nam. 

2) Tỷ lệ cán bộ chuyên trách an toàn, an ninh thông tin của các ngân hàng 

liên tục giảm và giảm rất mạnh (trung bình giảm 24,2%/năm) trong các 

năm qua. Nếu số liệu do các ngân hàng cung cấp là chính xác thì đây là 

một hiện tượng đáng lo ngại đối với hệ thống các ngân hàng của Việt 

Nam. 

4.3. Về ứng dụng CNTT 

 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu về tình hình cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến của các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương giai 

đoạn 2009-2015 (giai đoạn 2006-2008 không thu thập số liệu về dịch vụ 

công trực tuyến): 

Bảng 11. Tỷ lệ DVCTT của các bộ, ngành và các tỉnh, TP 

Năm 

TL 

DVCTT 

bộ, 

ngành 

TL 

DVCTT 

mức 1, 2 

bộ, 

ngành 

TL 

DVCTT 

mức 3, 4 

bộ, 

ngành 

TL 

DVCTT 

Tỉnh, TP 

TL 

DVCTT 

mức 1, 2 

tỉnh, TP 

TL 

DVCTT 

mức 3, 4 

tỉnh, TP 

2009 46.9% 46.4% 0.5% 24.3% 23.6% 0.7% 

2010 76.6% 75.4% 1.2% 55.6% 54.9% 0.7% 

2011 75.7% 74.3% 1.4% 85.9% 84.8% 1.1% 

2012 76.0% 73.2% 2.8% 93.8% 92.3% 1.5% 

2013 88.2% 85.0% 3.3% 96.1% 94.4% 1.7% 

2014 87.6% 84.0% 3.5% 95.0% 92.8% 2.2% 

2015 94.6% 91.1% 3.6% 90.3% 85.9% 4.4% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
12.4% 11.9% 37.9% 24.5% 24.0% 36.2% 

 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến nói 

chung và tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, mức độ 2: 
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Hình 13. Tỷ lệ DVCTT nói chung và Tỷ lệ DVCTT mức độ 1 và 2 

 

Từ biểu đồ trên có thể nhận thấy rõ tỷ lệ chung DVCTT cũng như tỷ 

lệ DVCTT mức độ 1, mức độ 2 tăng rất nhanh trong gia đoạn 2009-2011 và 

chậm hẳn trong giai đoạn 2011-2015.  

Với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 ta có biểu đồ 

sau: 
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Hình 14. Tỷ lệ DVCTT mức độ 3 và 4 của các bộ, ngành và các tỉnh, TP 

 

Từ biểu đồ trên và bảng số liệu có thể nhận thấy tỷ lệ các DVCTT 

mức độ 3, mức độ 4 tăng rất nhanh trong giai đoạn 2009-2015 với tốc độ 

tăng trung bình hàng năm là 37,9% đối với các bộ, ngành và 36,2% đối với 

các tỉnh, thành phố.  

 Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng 

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu về tình hình triển khai hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành qua mạng của các cơ quan quản lý nhà nước 

trung ương và địa phương giai đoạn 2009-2015: 

Bảng 12. Triển khai PM QLVB và ĐHCV qua mạng 

Năm 
Bộ, 

CQNB 

UBND 

tỉnh, TP 

Sở, 

ngành 

Quận, 

huyện 

2009 95.5% 87.3% 49.3% 42.3% 

2010 95.7% 92.1% 46.3% 49.4% 

2011 96.0% 96.8% 60.3% 66.0% 

2012 100.0% 96.8% 65.9% 78.6% 

2013 100.0% 95.2% 75.3% 83.5% 

2014 100.0% 98.4% 80.1% 87.5% 

2015 100.0% 100.0% 84.5% 89.7% 
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Tăng trung 

bình hàng năm 
0.8% 2.3% 9.4% 13.4% 

Từ bảng số liệu trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 15. Triển khai PM QLVB và ĐHCV qua mạng 

 

 

 Triển khai các hệ thống 1 cửa điện tử 

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu về tình hình triển khai hệ thống một 

cửa điện tử tại UBND tỉnh, thành phố và các sở, ngành, quận, huyện giai 

đoạn 2010-2015: 

Bảng 13. Triển khai hệ thống 1 cửa điện tử 

Năm 
UBND 

tỉnh 

Sở, 

ngành 

Quận, 

huyện 

2010 33.3% 8.8% 25.5% 

2011 38.1% 13.4% 41.1% 

2012 34.9% 16.1% 47.0% 

2013 41.3% 23.2% 54.2% 

2014 50.8% 22.6% 56.8% 

2015 58.7% 30.5% 62.8% 

Tăng trung 

bình hàng năm 
12.0% 28.3% 19.8% 
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Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 16. Triển khai hệ thống 1 cửa điện tử 

 

 

4.4. Về sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT 

Một trong những tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và 

ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố là năng lực sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm, dịch vụ CNTT của các doanh nghiệp CNTT tại địa phương. Từ 

những số liệu thu thập được cho việc đánh giá tiêu chí này, chúng tôi đã tổng 

hợp được bảng số liệu sau về năng lực sản xuất và kinh doanh sản phẩm, 

dịch vụ CNTT của các tỉnh, thành phố. 

Bảng 14. Năng lực sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT 

Năm 

Tỷ lệ DN 

CNTT/ 

100.000 dân 

Tỷ lệ NL 

DN CNTT/ 

10.000 dân 

2006 12.0   

2007 11.9 6.4  

2008 16.5 15.1  

2009 26.1 17.8 

2010 26.4 16.9 

2011 15.4 40.5 
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2012 18.8 44.1 

2013 18.0 40.4 

2014 24.9 51.6 

2015 27.2 60.3 

Tăng trung bình 

hàng năm 
9.6% 32.3% 

Từ bảng trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 17. Năng lực sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT 

 

4.5. Về môi trƣờng tổ chức và chính sách 

Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu về tình hình thành lập Ban chỉ đạo 

CNTT các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và việc phân công lãnh đạo đơn vị phụ 

trách việc ứng dụng CNTT của đơn vị mình: 

Bảng 15. Tình hình thành lập BCĐ ƢDCNTT và cử LĐ phụ trách CNTT 

Năm 

BCĐ 

CNTT của 

Bộ, CQNB 

BCĐ 

CNTT của 

tỉnh, TP 

LĐ bộ phụ 

trách 

CNTT 

LĐ tỉnh, 

TP phụ 

trách 

CNTT 

2006 69.2% 80.0%     

2007 77.1% 81.3%     

2008 76.2% 76.6%     

2009 68.2% 77.8% 90.9%   
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2010 60.9% 84.1% 95.7%   

2011 56.0% 77.8% 92.0% 96.8% 

2012 65.2% 92.1% 100.0% 95.2% 

2013 60.9% 95.2% 95.7% 96.8% 

2014 75.0% 96.8% 91.7% 96.8% 

2015 82.6% 98.4% 95.7% 100.0% 

Từ bảng số liệu trên ta có biểu đồ sau: 

Hình 18. Tình hình thành lập BCĐ ƢDCNTT và cử LĐ phụ trách CNTT 

 

Từ bảng số liệu trên ta thấy rằng, mặc dù tại điều 4 Quyết định số 

109/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc 

gia về ứng dụng CNTT có quy định “Căn cứ quyết định này, các bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT 

của đơn vị mình do Thủ trưởng cơ quan làm Trưởng ban”, nhưng đến nay 

vẫn còn 06 bộ, CQNB, CQTCP và 01 tỉnh chưa thành lập Ban chỉ đạo ứng 

dụng CNTT. 
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CHƢƠNG V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP HẠNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2015 

5.1. Khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Trong 10 năm qua đã có 36 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ tham gia cung cấp số liệu cho Báo cáo VN ICT Index với 245 lượt đơn vị 

tham gia. Tổng cộng đến nay đã có 17 đơn vị tham gia liên tục 10 năm liền, 05 

đơn vị tham gia duy nhất 1 lần và 06 đơn vị tham gia 02 lần. Phần lớn các đơn 

vị tham gia 1, 2 lần là các đơn vị đã bị sáp nhập, giải thể vào năm 2008. Dưới 

đây là bảng tổng hợp tình hình tham gia của các bộ, CQNB, CQTCP trong giai 

đoạn 2006-2015: 

Bảng 16. Tổng hợp tình hình tham gia của các bộ, CQNB, CQTCP 

TT Tên đơn vị 

Năm tham gia 
TS 

năm 

tham 

gia 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Bộ Công thương     1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 Bộ Giáo dục & Đào tạo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 Bộ Giao thông vận tải 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

4 Bộ Kế hoạch đầu tư 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

5 Bộ KH và CN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

6 Bộ LĐ  và TBXH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 Bộ Ngoại Giao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8 Bộ NN và PTNT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

9 Bộ Nội Vụ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

10 Bộ Tài Chính 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11 Bộ Tài nguyên và Môi trường 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

12 Bộ TTTT/BCVT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

13 Bộ Tư Pháp  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14 Bộ VHTTDL/VHTT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

15 Bộ Xây dựng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16 Bộ Y tế 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

17 Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

18 Thanh tra Chính phủ   1       1 1   1 1 5 

19 Uỷ ban dân tộc  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

20 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam   1 1   1 1 1 1 1 1 8 

21 Đài Tiếng nói VN 1 1   1   1   1     5 

22 Đài Truyền hình VN 1 1 1   1 1 1 1 1 1 9 

23 Thông tấn xã VN   1   1 1 1 1 1 1 1 8 

24 Viện KH và CN Việt Nam 1 1 1 1 1 1   1  1   8 

25 Viện KHXH Việt Nam   1   1 1 1 1    1 1 7 

26 Bộ Thương Mại 1 1                 2 

27 Bộ Công nghiệp 1 1                 2 
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28 Tổng Cục du lịch 1 1                 2 

29 Bộ Thuỷ sản 1 1                 2 

30 Tổng cục thống kê 1 1                 2 

31 Ban Cơ yếu chính phủ 1 1                 2 

32 Ủy ban DS, GĐ & TE   1                 1 

33 Uỷ Ban thể dục thể thao   1                 1 

34 Kiểm toán nhà nước   1                 1 

35 Học viện Chính trị QG HCM   1                 1 

36 Ban Tôn giáo Chính phủ   1                 1 

  Tổng cộng 26 35 21 22 23 25 23 23 24 23 245 

Ghi chú: 

 2008: Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại hợp nhất thành Bộ Công thương. 

 2008: Tổng cục Du lịch và Ủy ban Thể dục Thể thao sáp nhập vào Bộ Văn hóa Thông 

tin để hình thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 2008: Bộ Thủy sản sáp nhập vào Bộ NNPTNT. 

 2008: Tổng cục Thống kê sáp nhập vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 2008: Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sáp nhập vào Bộ Y tế. 

 2008: Ban Tôn giáo chính phủ sáp nhập vào Bộ Nội vụ. 

Dưới đây là Bảng Tổng hợp kết quả xếp hạng giai đoạn 2006-2015 của 

các đơn vị cùng với trung bình xếp hạng 10 năm (đối với đơn vị tham gia tối 

thiểu từ 5 năm trở lên) và trung bình xếp hạng 5 năm cuối (đối với đơn vị tham 

gia tối thiểu từ 3 năm trở lên trong 5 năm cuối):  

Bảng 17. Tổng hợp kết quả xếp hạng các bộ, CQNB, CQTCP giai đoạn 2006-2015 

TT Tên đơn vị 

Xếp hạng hàng năm 
Số 

năm 

tham 

gia 

Trung bình xếp 

hạng 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
10 

năm 
5 năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Bộ Tài chính 3 2 10 3 2 5 2 1 1 1 10 3.00 2.00 

2 Bộ Công Thương     13 1 4 1 1 3 3 3 8 3.63 2.20 

3 Ngân hàng NN Việt Nam 6 22 4 6 13 3 9 2 2 2 10 6.90 3.60 

4 Bộ Thông tin Truyền thông  2 4 9 8 3 7 4 6 7 6 10 5.60 6.00 

5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 25 1 1 2 1 4 5 5 5 12 10 6.10 6.20 

6 Bộ Nội vụ 5 6 14 10 9 15 3 4 4 5 10 7.50 6.20 

7 Bộ Tư pháp 7 13 3 13 7 10 12 8 6 4 10 8.30 8.00 

8 Bộ Ngoại Giao 17 30 7 7 5 2 7 12 10 13 10 11.00 8.80 

9 Bộ Xây dựng  9 28 5 4 6 6 6 15 11 14 10 10.40 10.40 

10 Bộ Tài nguyên & Môi trường 14 7 11 14 8 8 10 7 12 16 10 10.70 10.60 

11 Bộ LĐ–TB-XH 23 17 6 9 14 13 11 10 9 11 10 12.30 10.80 

12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư  13 9 12 18 11 12 15 11 8 9 10 11.80 11.00 
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13 Bộ NN-PTNT 26 10 2 5 12 11 8 9 13 15 10 11.10 11.20 

14 Bộ Y Tế  10 8 15 19 10 9 14 14 15 10 10 12.40 12.40 

15 Bộ Giao thông vận tải 4 14 8 12 17 16 19 18 14 7 10 12.90 14.80 

16 Đài Truyền hình Việt Nam 15 32 19 - 15 14 16 17 20 18 9 18.44 17.00 

17 Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 29 21 - 19 19 17 13 19 19 8 19.50 17.40 

18 Bộ VH–TT–DL 11 27 20 21 21 17 22 23 18 8 10 18.80 17.60 

19 Thanh tra chính phủ   -  5 - - - 23 13   16 21 5 15.60 18.25 

20 Ủy ban dân tộc 21 15 18 16 16 21 20 21 17 17 10 18.20 19.20 

21 Bộ Khoa học và Công nghệ 16 31 16 11 20 20 18 16 21 22 10 19.10 19.40 

22 Viện Hàn lâm KH và CN VN 12 21 17 17 18 22   20 23   8 18.75 21.67 

23 Thông tấn xã VN - 18 - 22 22 24 21 22 22 20 8 21.38 21.80 

24 Viện Hàn lâm KHXH VN - 26 - 20 23 25 23   24 23 7 23.43 23.75 

25 Đài Tiếng Nói Việt Nam 19 25 - 15 - 18   19     5 19.20   

26 Bộ Công nghiệp 20 11                 2     

27 Bộ Thương mại 1 3                 2     

28 Tổng Cục du lịch 8 12                 2     

29 Bộ Thuỷ sản 24 16                 2     

30 Tổng cục thống kê 18 24                 2     

31 Ban Cơ yếu chính phủ 22 33                 2     

32 Ủy ban DS, GĐ & TE   19                 1     

33 Uỷ Ban thể dục thể thao   20                 1     

34 Kiểm toán nhà nước   23                 1     

35 Học viện Chính trị QG HCM   34                 1     

36 Ban Tôn giáo Chính phủ   35                 1     

Tổng số đơn vị tham gia hàng năm 26 35 21 22 23 25 23 23 24 23 
   

Ghi chú: Trong bảng trên các đơn vị được xếp thứ tự theo trung bình xếp hạng 5 năm 

cuối. 

5.2. Khối các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

Trong 10 năm qua, chỉ trừ năm đầu tiên (2006), không có đủ 100% 

(60/64) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia cung cấp số liệu cho 

Báo cáo Vietnam ICT Index, 9 năm còn lại (từ 2007 đến 2015), luôn luôn có 

100% tỉnh, thành phố tham gia. Đặc biệt năm 2008, mặc dù Hà Tây đã chính 

thức sáp nhập vào Hà Nội từ tháng 08 năm 2008 nhưng Sở BCVT Hà Nội vẫn 

cung cấp số liệu riêng cho Hà Tây nên Bảng xếp hạng năm 2008 vẫn có 64 tỉnh, 

thành phố. Dưới đây là Bảng Tổng hợp tình hình tham gia và xếp hạng của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2006-2015: 

Bảng 18. Tổng hợp tình hình tham gia và xếp hạng các tỉnh, thành phố giai đoạn 2006-2015 

TT Tên Tỉnh/Thành 

Xếp hạng hàng năm 
Số 

năm 

tham 

gia 

Trung bình 

xếp hạng 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
10 

năm 
5 năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Đà Nẵng 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 10 1.70 1.00 
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2 TP. Hồ Chí Minh 1 1 3 2 2 2 2 2 4 2 10 2.10 2.40 

3 Bắc Ninh 11 9 16 10 27 3 9 3 2 4 10 9.40 4.20 

4 Hà Nội 2 2 1 3 3 7 10 4 3 3 10 3.80 5.40 

5 Nghệ An 37 18 18 12 10 4 3 7 6 7 10 12.20 5.40 

6 Thừa Thiên Huế 12 4 5 4 6 5 7 6 8 11 10 6.80 7.40 

7 Lào Cai 13 30 35 9 16 12 6 5 7 9 10 14.20 7.80 

8 Bà Rịa Vũng Tầu 5 6 13 23 22 19 8 8 5 5 10 11.40 9.00 

9 Hải Phòng 14 13 20 6 4 11 4 10 11 15 10 10.80 10.20 

10 Quảng Ninh 9 27 36 13 7 6 14 13 10 8 10 14.30 10.20 

11 Thái Nguyên  19 15 12 40 11 9 25 9 9 6 10 15.50 11.60 

12 Thanh Hoá 36 26 14 24 23 16 15 12 12 10 10 18.80 13.00 

13 Cần Thơ 4 8 11 14 20 8 12 14 13 19 10 12.30 13.20 

14 Hà Tĩnh 23 50 53 8 13 18 5 15 18 16 10 21.90 14.40 

15 Bình Dƣơng 16 3 4 5 5 13 27 11 14 12 10 11.00 15.40 

16 Khánh Hoà 6 7 7 27 32 17 18 17 16 21 10 16.80 17.80 

17 Lâm Đồng 8 23 6 15 17 22 22 19 15 14 10 16.10 18.40 

18 An Giang 25 52 27 31 42 14 19 18 20 28 10 27.60 19.80 

19 Đồng Tháp 54 48 8 7 12 23 28 16 17 18 10 23.10 20.40 

20 Đồng Nai 7 12 10 19 8 10 21 29 39 13 10 16.80 22.40 

21 Bắc Giang 48 47 24 20 18 25 16 28 25 20 10 27.10 22.80 

22 Vĩnh Phúc 15 10 9 16 9 15 31 27 23 26 10 18.10 24.40 

23 Long An 35 33 17 18 25 35 23 20 21 24 10 25.10 24.60 

24 Bình Thuận 17 37 23 35 34 33 30 21 19 22 10 27.10 25.00 

25 Đắk Lắk 50 38 31 26 21 27 26 24 24 29 10 29.60 26.00 

26 Hải Dƣơng 18 46 42 11 14 21 11 33 44 31 10 27.10 28.00 

27 Bình Phƣớc 22 56 33 55 53 49 13 22 26 39 10 36.80 29.80 

28 Vĩnh Long 42 31 38 30 29 30 36 30 22 33 10 32.10 30.20 

29 Nam Định 24 40 49 33 24 24 33 25 33 40 10 32.50 31.00 

30 Quảng Trị   19 41 25 15 26 20 36 34 41 9 28.56 31.40 

31 Trà Vinh 56 49 28 21 19 20 29 32 36 45 10 33.50 32.40 

32 Ninh Bình 26 41 52 50 45 46 17 37 32 34 10 38.00 33.20 

33 Phú Yên 33 21 58 17 26 58 32 23 28 38 10 33.40 35.80 

34 Phú Thọ 34 11 15 38 39 41 52 26 31 32 10 31.90 36.40 

35 Quảng Nam 31 28 47 44 44 36 35 42 45 25 10 37.70 36.60 

36 Hà Giang 59 64 26 63 59 63 38 31 29 23 10 45.50 36.80 

37 Quảng Bình 10 20 22 29 33 55 34 43 30 27 10 30.30 37.80 

38 Quảng Ngãi 40 36 37 22 31 37 40 34 38 43 10 35.80 38.40 

39 Thái Bình 57 45 55 52 41 28 54 38 42 30 10 44.20 38.40 

40 Tiền Giang 30 57 21 43 52 42 55 55 27 17 10 39.90 39.20 

41 Tây Ninh 27 39 46 39 35 34 44 45 37 37 10 38.30 39.40 

42 Ninh Thuận  21 35 29 36 28 31 63 41 35 36 10 35.50 41.20 

43 Sóc Trăng 44 54 60 45 43 45 39 35 43 50 10 45.80 42.40 

44 Kiên Giang 20 24 19 46 46 40 60 39 41 35 10 37.00 43.00 

45 Bắc Kạn 58 51 56 54 40 29 41 47 48 54 10 47.80 43.80 

46 Hà Nam 32 25 25 28 36 38 45 46 47 46 10 36.80 44.40 

47 Gia Lai 39 44 50 53 47 44 42 44 52 44 10 45.90 45.20 

48 Kon  Tum   14 48 57 51 39 47 40 46 56 9 44.22 45.60 
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49 Cà Mau 41 60 57 61 61 57 49 48 40 42 10 51.60 47.20 

50 Hƣng Yên 38 17 39 58 56 32 58 49 49 52 10 44.80 48.00 

51 Bình Định 28 16 32 34 37 43 48 52 50 48 10 38.80 48.20 

52 Bến Tre 29 43 51 41 30 56 24 51 59 53 10 43.70 48.60 

53 Hậu Giang   32 40 37 54 48 43 56 51 51 9 45.78 49.80 

54 Hoà Bình 45 58 64 48 55 51 46 58 54 49 10 52.80 51.60 

55 Lạng Sơn 49 42 54 32 50 47 53 57 55 47 10 48.60 51.80 

56 Bạc Liêu 46 34 34 49 48 53 37 61 58 59 10 47.90 53.60 

57 Tuyên Quang 43 62 62 56 49 50 57 54 56 58 10 54.70 55.00 

58 Cao Bằng 55 61 61 62 63 59 51 50 57 62 10 58.10 55.80 

59 Yên Bái 60 55 30 47 38 52 50 60 60 57 10 50.90 55.80 

60 Đắk Nông 47 59 59 59 60 62 61 53 53 55 10 56.80 56.80 

61 Sơn La 51 63 63 60 62 61 56 62 62 60 10 60.00 60.20 

62 Điện Biên   53 45 51 58 60 59 59 61 63 9 56.56 60.40 

63 Lai Châu 52 29 44 42 57 54 62 63 63 61 10 52.70 60.60 

64 Hà Tây 53 22 43               3     

Tổng số đơn vị tham gia hàng năm 60 64 64 63 63 63 63 63 63 63 
   

Ghi chú: Trong bảng trên các đơn vị được xếp thứ tự theo trung bình xếp hạng 5 năm cuối. 

5.3. Khối các ngân hàng thƣơng mại 

Trong 10 năm từ 2006 đến 2015 đã có 51 ngân hàng thương mại (quốc 

doanh, ngoài quốc doanh, liên doanh) tham gia cung cấp số liệu cho Báo cáo 

Vietnam ICT Index. Một số ngân hàng trong số này đã bị đổi tên, sáp nhập, hợp 

nhất với ngân hàng khác. Trong số 51 ngân hàng thương mại chỉ có 6 ngân 

hàng tham gia đủ 10 năm và tổng số ngân hàng tham gia từ 5 năm trở lên là 27, 

chiếm 53%. Mặc dù không thu hút được sự tham gia của đa số ngân hàng 

thương mại, nhưng 4 ngân hàng thương mại quốc doanh có quy mô lớn nhất 

Việt Nam là Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng 

Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) 

luôn luôn có mặt trong bảng xếp hạng hàng năm và thường chiếm thứ hạng cao 

nhất. Sau đây là Bảng Tổng hợp tình hình tham gia và xếp hạng của các ngân 

hàng thương mại giai đoạn 2006-2015: 

Bảng 19. Tổng hợp tình hình tham gia và xếp hạng các NHTM giai đoạn 2006-2015 

TT Tên Ngân hàng 

Xếp hạng theo năm Số 

năm 

tham 

gia 

Trung bình 

xếp hạng 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
10 

năm 
5 năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 NH Đầu tƣ và Phát triển VN 13 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 2.30 1.00 

2 NH Công thƣơng Việt Nam 16 8 5 7 3 2 2 3 2 3 10 5.10 2.40 

3 NH Ngoại Thƣơng Việt Nam 7 7 3 16 13 3 3 2 3 2 10 5.90 2.60 

4 NH An Bình 29         7 9 11 4 4 6 10.67 7.00 
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5 NH Quân Đội 5 13   8 7   4 7 9 10 8 7.88 7.50 

6 NH Phát  triển nhà TP.HCM 15 20   17     6 6 21 6 7 13.00 9.75 

7 NH Sài Gòn thƣơng tín 17 25         7 10 11 12 6 13.67 10.00 

8 NH NN và PTNT Việt Nam 8 22 4 11 10 5 13 15 13 5 10 10.60 10.20 

9 NH Dầu khí Toàn Cầu   3       10 12 9     4   10.33 

10 NH Xuất Nhập khẩu Việt Nam 6 15 10 15 15 6 8 16 14 14 10 11.90 11.60 

11 NH PT nhà đồng bằng S. CL 27 28   29   15 16 12 8   7 19.29 12.75 

12 NH Kiên Long   24 20 26 14 12 14 5 15 20 9 16.67 13.20 

13 NH Sài Gòn  25 9   9     17 13 16 17 7 15.14 15.75 

14 NH Nam Á 20 23 17 24 16 17 19 17 17 11 10 18.10 16.20 

15 NH Việt Á 21 12     18   20   18 16 6 17.50 18.00 

16 NH Phát triển Mê Kông   30 19 30   18     19 18 6 22.33 18.33 

17 NH Phát triển Việt Nam     22 28 24 19   21 23 22 7 22.71 21.25 

18 NH Chính sách xã hội VN 24 31 21 31 25   21 22 25 23 9 24.78 22.75 

19 NH Đông Á 10 16 7   9       6 9 6 9.50   

20 NH Kỹ thƣơng Việt Nam 2 11 6 4   8       15 6 7.67   

21 NH Á Châu  3 2   10     11     8 5 6.80   

22 NH Đại Á 28 32 15 21 11           5 21.40   

23 NH Đại Tín     8 20 12 9   14     5 12.60   

24 NH Đông Nam Á 12 10 11 18   4         5 11.00   

25 NH Phƣơng Nam  23 21     19       24 19 5 21.20   

26 NH Quốc Tế Việt Nam 4 14   14 22         7 5 12.20   

27 NH Sài Gòn Hà Nội     12 6 17       7 13 5 11.00   

28 NH Việt Nam thịnh vƣợng 11 18     8   5 4     5 9.20   

29 NH Đại Dƣơng 26 19   3   13         4     

30 NH Đệ Nhất     9 25 21 14         4     

31 NH Gia Định 19 17 13   23           4     

32 NH Miền Tây 9 5 1 5             4     

33 NH Phƣơng Đông 22 27         10   10   4     

34 NH Sài gòn Công thƣơng 14 26   19   16         4     

35 NH Bảo Việt          6   15 19     3     

36 NH Hàng Hải Việt Nam 18 29   12             3     

37 NH Việt Nam Thƣơng Tín     16 23         22   3     

38 NH INDOVINA   4 14               2     

39 NH Bản Việt             18 20     2     

40 NH Bƣu điện Liên Việt               18 20   2     

41 NH đô thị nhà HN 1 6                 2     

42 NH Nam Việt       2 5           2     

43 NH Phƣơng Tây         4 11         2     

44 NH Tiên Phong               8 5   2     

45 NH Xăng dầu Petrolimex        13 2           2     

46 NH Liên doanh Việt Thái       27             1     

47 NH Bắc Á         20           1     

48 NH Đại Chúng VN                   21 1     

49 NH Thái Bình Dƣơng     18               1     

50 NH Việt Nam Tín Nghĩa       22             1     

51 NH Xây dựng Việt Nam                 12   1     
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Tổng số đơn vị tham gia hàng năm 29 32 22 31 25 19 21 22 25 23       

Ghi chú: Trong bảng trên các đơn vị được xếp thứ tự theo trung bình xếp hạng 5 năm cuối. 

5.4. Khối các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Trong 10 năm từ 2006 đến 2015 đã có 83 tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

tham gia cung cấp số liệu cho Báo cáo Vietnam ICT Index. Tuy nhiên không có 

đơn vị nào tham gia đủ 10 năm liên tục và chỉ có khoảng 28% (23/83) đơn vị 

tham gia từ 5 năm trở lên. Điều đó thể hiện sự thiếu quan tâm của các tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty đối với Báo cáo Vietnam ICT Index, cũng là một chỉ dấu 

cho thấy sự thiếu quan tâm của Lãnh đạo, bộ phận chuyên trách CNTT của các 

doanh nghiệp đối với việc ứng dụng CNTT. Sau đây là Bảng tổng hợp tình hình 

tham gia và xếp hạng của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty giai đoạn 2006-

2015: 

Bảng 20. Tổng hợp tình hình tham gia và xếp hạng của các TĐKT, TCT giai đoạn 2006-

2015 

TT Tên Ngân hàng 

Xếp hạng theo năm Số 

năm 

tham 

gia 

Trung bình 

xếp hạng 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
10 

năm 

5 

năm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Tập đoàn Bảo Việt         3 1   1 1 2 5 1.60 1.25 

2 TCT Thép VN 2 2 1 1 1 2 1   2   8 1.50 1.67 

3 TCT Hàng không VN 3 1   4 2 4     4 1 7 2.71 3.00 

4 Tập đoàn Dệt May 7 6 15 14 13 8     3 3 8 8.63 4.67 

5 TCT Địa Ốc Sài Gòn 26         6   2 7   4   5.00 

6 Tập đoàn Dầu Khí 9 3   5 4 10 5 3 6 7 9 5.78 6.20 

7 TCT Bia-Rƣợu-NGK Sài Gòn 29 15 8   19   11   10 6 7 14.00 9.00 

8 TCT Thuốc lá Việt Nam           20 8 6 9 9 5 10.40 10.40 

9 TCT CN Xi Măng VN 28 20 14 7   9 6 5 15 18 9 13.56 10.60 

10 TCT Xăng dầu Việt Nam 13 9   10 12 14   8 11   7 11.00 11.00 

11 Tâp đoàn Sông Đà 17 19 23 6   12   17   8 7 14.57 12.33 

12 TCT Dƣợc Việt Nam   26       16 7   16   4   13.00 

13 TCT Đƣờng Sắt VN 22 23   24   15 15 9 17 15 8 17.50 14.20 

14 Tập đoàn Than-KS VN 25 17 13 20   34 4 10   10 8 16.63 14.50 

15 TCT Thƣơng mại Sài Gòn 19 10 12 11   33 2     11 7 14.00 15.33 

16 TCT Cơ khí xây dựng 35       21 18 16     17 5 21.40 17.00 

17 TCT Hàng Hải 10 4   15 17 25 9 16   22 8 14.75 18.00 

18 TCT ĐTPTĐT và KCN VN         11 29   12 18 14 5 16.80 18.25 

19 TCT Lâm Nghiệp VN     11     22 17 14 20   5 16.80 18.25 

20 Tập đoàn CN Tầu thuỷ VN 8 5 16 13   27 18 13     7 14.29 19.33 

21 TCT Bến Thành   7       23     14 21 4   19.33 

22 TCT Đƣờng Sông miền Nam           26 13   19   3   19.33 

23 TCT Xây dựng đƣờng thuỷ   35 21   18 31 22 15   19 7 23.00 21.75 



Báo cáo tổng kết 10 năm (2006-2016) Vietnam ICT Index 

 

 
Trang 52 

24 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 33 11 18   5         16 5 16.60   

25 TCT Xây dựng CTGT 1 24 22 20 17   29         5 22.40   

26 TCT Văn hoá Sài Gòn    14 32 19 9 13         5 17.40   

27 TCT XNK và XD   27 5 27 16 21         5 19.20   

28 TCT Thủy sản Việt nam   32 26       10 11     4     

29 TCT Chè VN   25 6     19 14       4     

30 TCT Thuốc Lá VN 38   22 12   20         4     

31 TCT Rau quả, nông sản 40 34 29   20           4     

32 TCT Cà phê VN 44   24 23   32         4     

33 TCT Thƣơng mại Hà Nội   8 9 3   11         4     

34 Tập đoàn Điện lực VN 16         7       4 3     

35 Tập đoàn CN Cao su VN       2   17       5 3     

36 TCT Mía đƣờng I     30 26           24 3     

37 TCT 15    31             23 25 3     

38 TCT Mía đƣờng II   33             22 26 3     

39 TCT Vật tƣ nông nghiệp 15 30             8   3     

40 TCT CN Ô tô Việt Nam 1   25           13   3     

41 TCT Xây dựng Sài gòn     27     24 12       3     

42 TCT ĐT và PT Nhà Hà Nội 12     25   3         3     

43 TCT Muối  18 21   8             3     

44 TCT Giấy Việt Nam 23 28 28               3     

45 TCT Xây dựng CTGT 4 27 18   22             3     

46 TCT Thuỷ tinh và Gốm XD 31 12   9             3     

47 TCT Bia-Rƣợu-NGK Hà Nội   16   18 15           3     

48 TCT Lƣơng thực Miền Bắc     10 16 10           3     

49 TCT Thiết bị Kỹ Thuật Điện 41                 12 2     

50 TCT Nông nghiệp Sài Gòn                 21 13 2     

51 TCT Vận tải Hà Nội 6                 20 2     

52 TCT Xây dựng CTGT 5 4               12   2     

53 TCT XD và PT hạ tầng   29           18     2     

54 TCT Dâu Tằm Tơ VN       28       19     2     

55 TCT Du lịch Hà Nội         8   19       2     

56 TCT Máy ĐL và máy NN 11           20       2     

57 TCT Xây dựng CTGT 6 42           21       2     

58 TCT Điện tử và Tin học VN 5   2               2     

59 TCT Xây dựng NN & PTNT 14     21             2     

60 TCT Du lịch Sài Gòn 20       7           2     

61 TCT Khoáng Sản Việt Nam 32   19               2     

62 TCT Lƣơng thực Miền Nam     3   6           2     

63 TCT XD công nghiệp VN   24       28         2     

64 TCT Xây dựng CTGT 8   13     14           2     

65 TCT Miền Trung                   23 1     

66 TCT Quản lý bay Việt Nam                 5   1     

67 CT Dƣợc phẩmIMEXPHARM               4     1     

68 TCT Lắp máy Việt Nam               7     1     

69 CT Sách Việt Nam             3       1     

70 TCT Vận tải Thuỷ             23       1     



Báo cáo tổng kết 10 năm (2006-2016) Vietnam ICT Index 

 

 
Trang 53 

71 TCT Xây dựng Hà Nội 21                   1     

72 TCT Xây dựng Thăng Long 30                   1     

73 TCT Vật liệu xây dựng số 1 34                   1     

74 TCT ĐTPT nhà và đô thị 36                   1     

75 TCT Hải Sản Biển Đông 37                   1     

76 TCT Tƣ vấn XD - LICOGI 39                   1     

77 TCT Máy và thiết bị CN 43                   1     

78 CT Dƣợc Danapha     7               1     

79 CT Dƣợc phẩm OPC     4               1     

80 CT Hóa dƣợc VN     31               1     

81 TCT Đƣờng Sông Miền Bắc   36                 1     

82 TCT Tƣ vấn thiết kế GTVT           5         1     

83 TCT Xây dựng Miền Trung     17               1     

Tổng số đơn vị tham gia hàng năm 44 36 32 28 21 35 23 19 23 26       

Ghi chú: Trong bảng trên các đơn vị được xếp thứ tự theo trung bình xếp hạng 5 năm cuối. 
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CHƢƠNG VI. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƢƠNG QUAN CỦA VIETNAM ICT 

INDEX VỚI CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ - XÃ HỘI KHÁC CỦA VIỆT NAM 

Hiện nay hàng năm các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cũng như quốc 

tế công bố nhiều loại chỉ số khác nhau nhằm giúp đánh giá một cách khách 

quan nhất tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Để đánh giá mức 

độ tương quan giữa Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT của 

Việt Nam - Vietnam ICT Index với các chỉ số kinh tế - xã hội khác của Việt 

nam, chúng tôi đã chọn các chỉ số sau: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

PCI, Chỉ số Cải cách hành chính PAR Index, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và 

Hành chính công cấp tỉnh PAPI, Chỉ số Thương mại điện tử EBI và Thu 

nhập bình quân đầu người tháng của các tỉnh. 

Có một điều đặc biệt là tất cả các chỉ số được chọn trên đều được tính 

toán trên cơ sở kết quả điều tra xã hội học (đánh giá từ bên ngoài thông qua 

cảm nhận, đánh giá của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân), còn 

chỉ số Vietnam ICT Index được tính toán trên cơ sở báo cáo thống kê của 

các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương tức là đánh giá từ 

bên trong và hầu như không phụ thuộc cảm nhận chủ quan của người cung 

cấp số liệu. 

6.1. Mức độ tƣơng quan với Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Năm 2005, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của Việt Nam 

lần đầu tiên được công bố. Đây là hoạt động thường niên nhằm đánh giá chất 

lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp do Cơ quan 

phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện. Từ năm 2013, Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam độc lập thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan 

phát triển quốc tế Hoa Kỳ. 

Mục tiêu của PCI là trở thành công cụ hữu ích cho các nhà hoạch định 

chính sách của Việt Nam thông qua việc cung cấp các chỉ tiêu, dữ liệu về 

chất lượng điều hành kinh tế, yếu tố quan trọng đối với đầu tư và tăng 

trưởng của khu vực kinh tế tư nhân. Những chỉ số này đã góp phần chỉ ra 

lĩnh vực cải cách nào cần thiết và cách thức cải thiện chất lượng điều hành. 

Để tìm hiểu mức độ tương quan giữa Chỉ số ICT Index và Chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chúng tôi đã sử dụng chỉ số ICT Index 2015 và 

Chỉ số năng lực cạnh tranh 2014 của các tỉnh để xây dựng biểu đồ phân tán 

(Scatter Plot) sau: 
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Hình 19. Mức độ tƣơng quan giữa ICT Index và Chỉ số PCI 

 
 

Do hệ số tương quan R = 0,6874  nên mức độ tương quan giữa ICT 

Index và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI là tốt, tức là tỉnh, thành 

nào có Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) tốt thì 

cũng hầu như sẽ có Chỉ số Năng lực cạnh tranh tốt. 

6.2. Mức độ tƣơng quan với Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) 

Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) lần đầu tiên được Bộ Nội vụ 

công bố tháng 9 năm 2013.  

Mục đích xây dựng PAR Index là để tạo ra một công cụ theo dõi, 

đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng, lượng hóa kết quả triển 

khai cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020.  

Để tìm hiểu mức độ tương quan giữa Chỉ số ICT Index và Chỉ số cải 

cách hành chính PAR Index, chúng tôi đã sử dụng chỉ số ICT Index 2015 

của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và Chỉ số cải cách hành chính PAR Index 

2014 của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố để xây dựng biểu đồ phân tán 

(Scatter Plot) sau: 

R² = 0.4725 
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 Tương quan giữa ICT Index và PAR Index của các bộ,cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 20. Mức độ tƣơng quan giữa ICT Index và PAR Index các bộ, CQNB, CQTCP 

 

Do hệ số tương quan R = 0,4664, nên mức độ tương quan giữa chỉ số 

ICT Index và Chỉ số Cải cách hành chính PAR Index của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ ở mức trung bình, tức là mức độ 

tương quan giữa 2 chỉ số này không rõ ràng. 

 Tương quan giữa ICT Index và PAR Index của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

R² = 0.2175 
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Hình 21. Mức độ tƣơng quan giữa ICT Index và PAR Index các tỉnh, thành phố 

 

Do hệ số tương quan R = 0,6829, nên mức độ tương quan giữa Chỉ số 

ICT Index và Chỉ số Cải cách hành chính PAR Index của các tỉnh, thành phố 

là tốt, tức là tỉnh, thành nào có Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT (ICT Index) tốt thì hầu như cũng sẽ có Chỉ số cải cách hành chính 

(PAR Index) tốt. 

6.3. Mức độ tƣơng quan với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 

cấp tỉnh (PAPI) 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là một 

bộ chỉ số đo lường khách quan về hiệu quả công tác quản trị, hành chính 

công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh nghiệm thực 

tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền và trong sử dụng 

dịch vụ công. 

PAPI được thực hiện hàng năm (công bố lần đầu tiên năm 2010) bởi 

Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc 

(UNDP). 

Để tìm hiểu mức độ tương quan giữa Chỉ số ICT Index và Chỉ số Hiệu 

quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chúng tôi đã sử dụng chỉ 

số ICT Index 2015 và Chỉ số PAPI 2014 của các tỉnh để xây dựng biểu đồ 

R² = 0.4663 
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phân tán (Scatter Plot) sau: 

Hình 22. Mức độ tƣơng quan giữa ICT Index và PAPI 

 

Do hệ số tương quan R = 0,2147, nên mức độ tương quan giữa Chỉ số 

ICT Index và Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI 

được đánh giá là kém, tức là Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT (ICT Index) hầu như không có tương quan gì với Chỉ số hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh. 

6.4. Mức độ tƣơng quan với Chỉ số Thƣơng mại điện tử (EBI) 

Chỉ số Thương mại điện tử, gọi tắt là EBI (E-Business Index), giúp 

cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có thể đánh giá một cách nhanh 

chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các 

năm theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các 

địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số. 

Chỉ số Thương mại điện tử do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam 

thực hiện hàng năm, bắt đầu từ năm 2012. 

Để tìm hiểu mức độ tương quan giữa Chỉ số ICT Index và Chỉ số 

Thương mại điện tử, chúng tôi đã sử dụng chỉ số ICT Index 2015 và Chỉ số 

Thương mại điện tử EBI 2014 để xây dựng biểu đồ phân tán (Scatter Plot) 

sau: 

R² = 0.0461 
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Hình 23. Mức độ tƣơng quan giữa ICT Index và Chỉ số TMĐT 

 

Do hệ số tương quan R = 0,7601, nên mức độ tương quan giữa Chỉ số 

ICT Index và Chỉ số Thương mại điện tử EBI là rất tốt, tức là tỉnh, thành 

phố nào có Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) 

tốt cũng sẽ gần như chắc chắn có Chỉ số Thương mại điện tử EBI tốt. Điều 

này cũng có thể thấy rõ trong biểu đồ ở trên.  

6.5. Mức độ tƣơng quan với Thu nhập bình quân đầu ngƣời hàng tháng của 

các tỉnh 

Thu nhập bình quân đầu người có liên quan trực tiếp đến khả năng sở 

hữu các phương tiện kỹ thuật của CNTT-TT cũng như khả năng chi trả cho 

các dịch vụ CNTT-TT.  

Để tìm hiểu mức độ tương quan giữa Chỉ số ICT Index với thu nhập 

bình quân đầu người, chúng tôi đã sử dụng chỉ số ICT Index 2015 của các 

tỉnh, thành phố và thu nhập bình quân đầu người hàng tháng năm 2014 của 

các tỉnh, thành phố được công bố trong Niên giám Thống kê Việt Nam 2014 

để xây dựng biểu đồ phân tán (Scatter Plot) sau: 

R² = 0.5777 
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Hình 24. Mức độ tƣơng quan giữa ICT Index và thu nhập bình quân đầu ngƣời 

 

Do hệ số tương quan R = 0,6919, nên mức độ tương quan giữa ICT 

Index và thu nhập bình quân đầu người tháng của các tỉnh, thành phố là tốt, 

tức là tỉnh thành nào có mức thu nhập bình quân đầu người cao thì hầu như 

cũng sẽ có Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) 

cao, điều có thể thấy rõ trên biểu đồ. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn 

cản các tỉnh, thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người thấp đạt được 

chỉ số ICT Index cao. Theo bảng tổng hợp chỉ số ICT Index 2015 cùng với 

thu nhập bình quân đầu người hàng tháng năm 2014 của các tỉnh, tất cả các 

tỉnh, thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng cao (từ 

3,000,000 đ trở lên) đều nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có độ sẵn sàng 

ở mức khá. Tuy nhiên trong nhóm này cũng có tới 3 tỉnh, thành phố có mức 

thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình, đó là: Nghệ An, Lào Cai, 

Thanh Hóa. Ngược lại, trong nhóm các tỉnh, thành phố có mức độ sẵn sàng ở 

mức thấp (xếp hạng từ 41 đến 63), cũng có tới 8 tỉnh, thành phố có mức thu 

nhập bình quân đầu người ở mức khá. Nói tóm lại, mức thu nhập bình quân 

đầu người cao người là điều kiện cần nhưng chưa đủ để đảm bảo được xếp 

hạng cao về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT. 
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Bảng 21. Chỉ số ICT Index và Thu nhập bình quân đầu ngƣời 

TT Tỉnh, Thành phố 

ICT 

Index 

2015 

TNBQ hàng tháng 2014 

Giá trị Mức 

1 Đà Nẵng 0.7816 3,611 Cao 

2 TP. Hồ Chi Minh 0.6762 4,839 Cao 

3 Hà Nội 0.6580 4,112 Cao 

4 Bắc Ninh 0.6557 3,748 Cao 

5 Bà Rịa - Vũng Tàu 0.5942 3,752 Cao 

6 Thái Nguyên 0.5722 2,238 Khá 

7 Nghệ An 0.5642 1,582 TB 

8 Quảng Ninh 0.5632 3,052 Cao 

9 Lào Cai 0.5611 1,468 TB 

10 Thanh Hóa 0.5441 1,634 TB 

11 Thừa Thiên – Huế 0.5430 2,174 Khá 

12 Bình Dƣơng 0.5379 3,768 Cao 

13 Đồng Nai 0.5376 3,504 Cao 

14 Lâm Đồng 0.5350 2,498 Khá 

15 Hải Phòng 0.5318 3,922 Cao 

16 Hà Tĩnh 0.5292 1,810 TB 

17 Tiền Giang 0.5161 2,596 Khá 

18 Đồng Tháp 0.5043 2,134 Khá 

19 Cần Thơ 0.4987 2,672 Khá 

20 Bắc Giang 0.4971 2,173 Khá 

21 Khánh Hòa 0.4963 2,669 Khá 

22 Bình Thuận 0.4887 2,395 Khá 

23 Hà Giang 0.4873 1,121 TB 

24 Long An 0.4811 2,430 Khá 

25 Quảng Nam 0.4717 1,784 TB 

26 Vĩnh Phúc 0.4703 2,377 Khá 

27 Quảng Bình 0.4698 1,837 TB 

28 An Giang 0.4610 2,471 Khá 

29 Đắk Lắk 0.4581 1,988 TB 

30 Thái Bình 0.4555 2,468 Khá 

31 Hải Dương 0.4541 2,755 Khá 

32 Phú Thọ 0.4506 1,954 TB 

33 Vĩnh Long 0.4495 2,204 Khá 

34 Ninh Bình 0.4493 2,215 Khá 

35 Kiên Giang 0.4453 2,642 Khá 
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36 Ninh Thuận 0.4441 2,331 Khá 

37 Tây Ninh 0.4401 2,795 Khá 

38 Phú Yên 0.4292 1,979 TB 

39 Bình Phước 0.4095 2,692 Khá 

40 Nam Định 0.4058 2,815 Khá 

41 Quảng Trị 0.4032 1,673 TB 

42 Cà Mau 0.3925 2,154 Khá 

43 Quảng Ngãi 0.3920 1,618 TB 

44 Gia Lai 0.3883 1,759 TB 

45 Trà Vinh 0.3806 2,097 Khá 

46 Hà Nam 0.3720 2,198 Khá 

47 Lạng Sơn 0.3714 1,437 TB 

48 Bình Định 0.3664 2,346 Khá 

49 Hòa Bình 0.3518 1,597 TB 

50 Sóc Trăng 0.3494 1,912 TB 

51 Hậu Giang 0.3491 2,087 Khá 

52 Hưng Yên 0.3356 2,191 Khá 

53 Bến Tre 0.3285 2,161 Khá 

54 Bắc Kạn 0.3141 1,203 TB 

55 Đắk Nông 0.3040 1,823 TB 

56 Kon Tum 0.2747 1,587 TB 

57 Yên Bái 0.2682 1,385 TB 

58 Tuyên Quang 0.2553 1,570 TB 

59 Bạc Liêu 0.2458 2,213 Khá 

60 Sơn La 0.2377 1,178 TB 

61 Lai Châu 0.2341 987 Thấp 

62 Cao Bằng 0.2198 1,252 TB 

63 Điện Biên 0.2096 1,200 TB 

Ghi chú: Trong bảng trên Thu nhập bình quân đầu người tháng được phân 

loại như sau 

 Mức Cao: Từ 3,000,000 đ trở lên 

 Mức Khá: từ 2,000,000 đ đến dưới 3,000,000 đ 

 Mức Trung bình: từ 1,000,000 đ đến dưới 2,000,000 đ 

 Mức Thấp: Dưới 1,000,000 đ 

6.6. Nhận xét chung về mức độ tƣơng quan giữa Vietnam ICT Index với các 

chỉ số kinh tế - kỹ thuật khác của Viêt Nam 
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Trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ tương quan giữa Vietnam ICT 

Index với một số chỉ số kinh tế - kỹ thuật khác của Việt Nam như trình bày ở 

trên, chúng ta có thể rút ra được một số nhận xét sau: 

 Chỉ số ICT Index có tương quan tốt với các chỉ số kinh tế - kỹ thuật có 

mối quan hệ chặt chẽ hoặc có sự ảnh hưởng nhiều từ việc ứng dụng 

CNTT như: Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ 

số Thương mại điện tử, tức là: Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT 

sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy cải cách hành chính và 

phát triển thương mại điện tử. 

 Chỉ số ICT Index cũng có tương quan tốt với mức thu nhập bình quân 

đầu người hàng tháng của các tỉnh với ý nghĩa là: ở đâu có thu nhập bình 

quân đầu người cao thì cũng có nhiều cơ hội để có chỉ số ICT Index cao. 

 Chỉ số ICT Index hầu như không có tương quan hoặc tương quan rất thấp 

với Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI. Điều 

này có thể lý giải được một phần là vì hiệu quả quản trị và hành chính 

công không phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT (ICT readiness), tức là ở nơi có độ sẵn sàng CNTT cao nhưng nếu 

không biết tận dụng, khai thác tiềm năng đó (phụ thuộc vào các yếu tố 

ngoài CNTT) thì cũng khó có thể khai thác được tiềm năng do CNTT 

mang lại để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của đơn vị. 

Về mặt khoa học thì đánh giá hiệu quả và đánh giá mức độ sẵn sàng là 

hai bài toán khác nhau, gần như độc lập với nhau vì vậy việc Chỉ số ICT 

Index và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công có tương quan rất 

ít với nhau cũng là điều dễ hiểu. 
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CHƢƠNG VII. TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ BÁO CÁO VIETNAM 

ICT INDEX 

7.1. Phản hồi của các phƣơng tiện truyền thông và xã hội về Báo cáo 

Vietnam ICT Index 

Ngay từ năm 2006, sau khi Báo cáo Vietnam ICT Index 2005 lần đầu 

tiên được công bố, các phương tiện thông tin đại chúng và xã hội đã có phản 

hồi rất tích cực về báo cáo này. Thậm chí một số báo còn giật những tít rất 

hoành tráng như: “Vẽ xong bức tranh công nghệ thông tin - truyền thông 

Việt Nam” (Thời báo kinh tế) hoặc “Vietnam ICT Index 2005: Biết mình 

đang ở đâu” (Tạp chí  PC World Vietnam). Trên mạng Internet, nếu tìm 

kiếm theo cụm từ “Vietnam ICT Index” vào thời điểm 05/5/2010, Google 

cho 305,000 kết quả, trong đó: 

 Tìm theo cụm từ “Vietnam ICT Index 2005”: 23,000 kết quả. 

 Tìm theo cụm từ “Vietnam ICT Index 2006”: 16,000 kết quả. 

 Tìm theo cụm từ “Vietnam ICT Index 2007”: 18,700 kết quả. 

 Tìm theo cụm từ “Vietnam ICT Index 2009”: 116,000 kết quả. 

Sau thời điểm cao trào trên, sự quan tâm của các phương tiện thông 

tin đại chúng có giảm, nhưng vẫn còn khá nhiều bài, tin viết về báo cáo này. 

Cụ thể tại thời điểm 09/12/2015, kết quả tìm kiếm theo cụm từ “Vietnam 

ICT Index 2015” trên Google vẫn cho ra 9,050 kết quả. 

Tất cả những con số trên nói lên một điều là xã hội rất quan tâm và 

đánh giá cao ý nghĩa tích cực của Báo cáo Vietnam ICT Index. 

7.2. Giới thiệu về cuộc khảo sát phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Báo cáo 

Vietnam ICT Index 

Để có số liệu phục vụ cho tổng kết 10 năm xây dựng và công bố Báo 

cáo Vietnam ICT Index, trong phiếu thu thập số liệu cho năm 2015, chúng 

tôi đã thiết kế thêm mục “Các câu hỏi phục vụ tổng kết 10 năm Vietnam 

ICT Index” bao gồm 7 câu hỏi liên quan đến các khía cạnh khác nhau của 

Báo cáo Vietnam ICT Index và một một mục cho các đề xuất, kiến nghị. 

Tổng cộng đã thu về được 135 phiếu, trong đó: 

 Các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 23 phiếu; 

 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 63 phiếu; 

 Các ngân hàng thương mại: 23 phiếu; 

 Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty: 26 phiếu. 

Sau đây là tổng hợp kết quả của cuộc điều tra mini này về Báo cáo 
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Vietnam ICT Index: 

7.3. Đánh giá về tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index  

Câu hỏi số 1 có nội dung “Báo cáo Vietnam ICT Index có tác động thế 

nào đến các lĩnh vực sau của đơn vị anh/chị?”. 

Sau đây là kết quả đánh giá về tác động của Báo cáo Vietnam ICT 

Index đối với từng lĩnh vực cụ thể. Kết quả được thể hiện dưới dạng các biểu 

đồ hình rẻ quạt. 

7.3.1. Tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index đối với hoạt động phát triển và 

ứng dụng CNTT của đơn vị: 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

Hình 25. Đánh giá chung về tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index đối với hoạt động 

phát triển và ứng dụng CNTT của đơn vị 

 

Theo đánh giá của tất cả các nhóm đối tượng thì Báo cáo Vietnam 

ICT Index có tác động tích cực đối với hoạt động phát triển và ứng dụng 

CNTT của đơn vị, trong đó: 39% đánh giá là tác động mạnh, 51% đánh giá 

là tác động vừa phải. Dưới đây là đánh giá của từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

39% 

51% 

3% 
7% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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Hình 26. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hình 27. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

52% 
48% 

0% 0% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

51% 45% 

2% 2% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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Hình 28. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Hình 29. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.3.2. Tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index lên sự quan tâm của lãnh đạo đối 

với việc ứng dụng CNTT của đơn vị: 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

26.1% 

56.5% 

0.0% 

17.4% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

11.5% 

61.5% 

11.5% 

15.4% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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Hình 30. Đánh giá chung về tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index lên sự quan tâm của 

Lãnh đạo đơn vị 

 

Theo đánh giá của tất cả các nhóm đối tượng thì Báo cáo Vietnam 

ICT Index có tác động tích cực lên sự quan tâm của Lãnh đạo đối với hoạt 

động ứng dụng CNTT của đơn vị, trong đó: 56% đánh giá là tác động mạnh 

và 36% đánh giá là tác động vừa phải, tức là 92% đánh giá là có tác động. 

Dưới đây là đánh giá của từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 31. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

56% 
36% 

0% 
8% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

78% 

22% 

0% 0% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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Hình 32. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

Hình 33. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

60% 
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Không tác động 

Không rõ

47.8% 

34.8% 
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Hình 34. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.3.3. Tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index lên nhận thức của cán bộ, nhân 

viên đối với việc ứng dụng CNTT 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

Hình 35. Đánh giá chung về tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index lên nhận thức của 

CBCNV 

 

Theo đánh giá của tất cả các nhóm đối tượng thì Báo cáo Vietnam 

ICT Index có tác động tích cực lên nhận thức của CBNV đối với việc ứng 

dụng CNTT của đơn vị, trong đó: 38% đánh giá là tác động mạnh và 50% 

đánh giá là tác động vừa phải, tổng cộng 88% đánh giá là có tác động. Dưới 

đây là đánh giá của từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

34.6% 

38.5% 

0.0% 

26.9% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

38% 

50% 

3% 
9% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 
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Hình 36. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hình 37. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

57% 

39% 

4% 0% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

37% 

58% 

2% 3% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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Hình 38. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Hình 39. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.3.4. Tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index đối với công tác thống kê, thu 

thập số liệu về ứng dụng CNTT của đơn vị 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

43.5% 

34.8% 

0.0% 

21.7% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

19.2% 

57.7% 

7.7% 

15.4% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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Hình 40. Đánh giá chung về tác động của  Báo cáo Vietnam ICT Index đối với công tác 

thống kê, thu thập số liệu về ƢDCNTT của đơn vị 

 

Theo đánh giá của tất cả các nhóm đối tượng thì Báo cáo Vietnam 

ICT Index có tác động tích cực đối với công tác thống kê, thu thập số liệu về 

ứng dụng CNTT của đơn vị, trong đó: 36% đánh giá là tác động mạnh và 

53% đánh giá là tác động vừa phải, tức là 89% đánh giá là có tác động. Dưới 

đây là đánh giá của từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 41. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

36% 

53% 

2% 
9% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

43% 

57% 

0% 0% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 
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Hình 42. Đánh giá của các tinh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

Hình 43. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

49% 

46% 

3% 2% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ

26.1% 

52.2% 

0.0% 

21.7% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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Hình 44. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.3.5. Tác động của Báo cáo Vietnam ICT Index đối với các hoạt động khác của 

đơn vị 

Các ý kiến phản hồi đối với câu hỏi này là rất ít. Cụ thể: 

 Khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Chỉ có 02 đơn 

vị có ý kiến phản hồi như sau: 

+ Ngân hàng nhà nước Việt Nam đánh giá Báo cáo Vietnam ICT Index 

có tác động mạnh đối với hoạt động “Chuẩn hóa các hệ thống ứng  

dụng CNTT đáp ứng tiêu chuẩn của Chính phủ và Bộ TTTT”. 

+ Đài Truyền hình Việt nam đánh giá Báo cáo Vietnam ICT Index có 

tác động mạnh đối với hoạt động “Thường xuyên phổ biến thông tin, 

thông báo đến người dùng về hoạt động khai thác hệ thống CNTT của 

đơn vị”. 

 Khối các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cũng chỉ có 2 đơn vị có 

ý kiến phản hồi. 

+ Tỉnh Quảng Ninh đánh giá Báo cáo Vietnam ICT Index có tác động 

mạnh tới hoạt động “Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 

tranh”. 

+ Tỉnh Sóc Trăng đánh giá Báo cáo Vietnam ICT Index có tác động vừa 

phải đối với hoạt động “Tổ chức hội nghị CNTT”. 

 Khối các Ngân hàng thương mại và các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

hầu như không có phản hồi cụ thể đối với câu hỏi này mà chỉ có một số 

phản hồi chung chung như “Mạnh”, “Vừa phải”, “Không tác động” hoặc 

11.5% 

65.4% 

3.8% 

19.2% 

Mạnh 

Vừa phải 

Không tác động 

Không rõ
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“Không rõ”. 

7.4. Đánh giá về kết quả xếp hạng của Báo cáo Vietnam ICT Index 

Câu hỏi số 2 có nội dung: “Anh/Chị đánh giá thế nào về kết quả xếp 

hạng hàng năm của Vietnam ICT Index?”. 

Sau đây là tổng hợp ý kiến đánh giá về kết quả xếp hạng hàng năm 

của Báo cáo Vietnam ICT Index. Kết quả đánh giá được thể hiện dưới dạng 

các biểu đồ hình rẻ quạt. 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

Hình 45. Đánh giá chung về kết quả xếp hạng của Báo cáo Vietnam ICT Index 

 

Theo đánh giá của tất cả các nhóm đối tượng thì kết quả xếp hạng của 

Báo cáo Vietnam ICT Index là khá chính xác, trong đó: 9% đánh giá là 

chính xác và 73% đánh giá là tương đối chính xác. Dưới đây là đánh giá của 

từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

9% 

73% 

2% 

16% 
Chính xác

Tương đối chính 
xác 

 Không chính xác

Không có ý kiến 
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Hình 46. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hình 47. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

0% 

91% 

0% 
9% 

Chính xác

Tương đối chính xác 

 Không chính xác

Không có ý kiến 

14% 

82% 

2% 2% 

Chính xác

Tương đối 
chính xác 

Không chính xác

Không rõ
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Hình 48. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Hình 49. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.5. Đánh giá về Hệ thống chỉ tiêu của Báo cáo Vietnam ICT Index 

Câu hỏi số 3 có nội dung: “Anh/Chị đánh giá thế nào về Hệ thống chỉ 

tiêu của Báo cáo Vietnam ICT Index đối với việc phản ánh mức độ phát 

triển và ứng dụng CNTT của đơn vị?”. 

Sau đây là tổng hợp ý kiến đánh giá về Hệ thống chỉ tiêu của Báo cáo 

Vietnam ICT Index. Kết quả đánh giá được thể hiện dưới dạng các biểu đồ 

hình rẻ quạt. 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

13.0% 

60.9% 

0.0% 

26.1% Chính xác

Tương đối chính 
xác 

 Không chính xác

Không có ý kiến 

3.8% 

46.2% 

3.8% 

46.2% 
Chính xác

Tương đối chính 
xác 

 Không chính xác

Không có ý kiến 
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Hình 50. Đánh giá chung về hệ thống chỉ tiêu của Báo cáo Vietnam ICT Index 

 

Theo đánh giá của đa số đơn vị trong tất cả các nhóm đối tượng thì hệ 

thống chỉ tiêu của Báo cáo Vietnam ICT Index là phù hợp, trong đó có 80% 

đánh giá là phù hợp nhưng cần tiếp tục hoàn thiện. Dưới đây là đánh giá của 

từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 51. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

4% 

80% 

1% 

15% 
Phù hợp, không 
nên thay đổi 

Phù hợp, cần tiếp tục 
hoàn thiện 

Không phù hợp 

Không có ý kiến 

0% 
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0% 4% 
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Phù hợp, cần tiếp tục 
hoàn thiện 

Không phù hợp 

Không có ý kiến 
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Hình 52. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuôc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

Hình 53. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

14% 

82% 

2% 2% 

Chính xác

Tương đối 
chính xác 

Không chính xác

Không rõ

0.0% 

78.3% 

0.0% 
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thay đổi 

Phù hợp cần tiếp tục 
hoàn thiện 

Không phù hợp 
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Hình 54. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.6. Đánh giá về Phƣơng pháp tính của Báo cáo Vietnam ICT Index 

Câu hỏi số 4 có nội dung: “Anh/Chị đánh giá thế nào về phương pháp 

tính các chỉ số của Vietnam ICT Index?”. 

Sau đây là tổng hợp ý kiến đánh giá về phương pháp tính các chỉ số 

của Vietnam ICT Index. Kết quả được thể hiện dưới dạng các biểu đồ hình 

rẻ quạt. 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

Hình 55. Đánh giá chung về phƣơng pháp tính các chỉ số của Báo cáo Vietnam ICT Index 

 

Trong số các đơn vị của tất cả các nhóm đối tượng thì 17% đánh giá 

phương pháp tính các chỉ số của Báo cáo Vietnam ICT Index là khoa học, 

khách quan; 62% đánh giá là tương đối khoa học và khách quan. Dưới đây là 

3.8% 

50.0% 

0.0% 

46.2% 

Phù hợp, không 
nên thay đổi 

Phù hợp, cần tiếp 
tục hoàn thiện 

Không phù hợp 

Không có ý kiến 
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1% 

20% 
Khoa học, khách 
quan 

Tương đối khoa 
học và khách quan 

Không khoa học, 
không khách quan 

Không có ý kiến 
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đánh giá của từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 56. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hình 57. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

4% 

88% 

0% 
8% 

Khoa học, khách quan 

Tương đối khoa học 
và khách quan 

Không khoa học, 
không khách quan 

Không có ý kiến 
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Hình 58. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Hình 59. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.7. Đánh giá về nội dung và thiết kế của Phiếu điều tra Vietnam ICT Index 

Câu hỏi số 5 có nội dung: “Anh/Chị đánh giá thế nào về nội dung và 

thiết kế của Phiếu điều tra Vietnam ICT Index?”. 

Sau đây là tổng hợp ý kiến đánh giá về nội dung và thiết kế của Phiếu 

điều tra Vietnam ICT Index. Kết quả được thể hiện dưới dạng các biểu đồ 

hình rẻ quạt. 

7.7.1. Đối với các câu hỏi 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 
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Hình 60. Đánh giá chung về các câu hỏi của Phiếu điều tra  

 

Trong số các đơn vị của tất cả các nhóm đối tượng, 73% đánh giá các 

câu hỏi của Phiếu điều tra là rõ ràng, dễ hiểu; chỉ có 2% đánh giá là khó 

hiểu. Dưới đây là đánh giá của từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 61. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
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2% 

25% 
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Hình 62. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

Hình 63. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

79% 

2% 

19% 

Rõ ràng, dễ hiểu 

Khó hiểu 

Không có ý kiến 

69.6% 0.0% 
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Hình 64. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.7.2. Đối với phần giải thích 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

Hình 65. Đánh giá chung về Phần giải thích của Phiếu điều tra 

 

Về phần giải thích của phiếu điều tra, 74% tổng số đơn vị của tất cả 

các nhóm đánh giá là rõ ràng, chính xác; chỉ có 7% đánh giá là chưa rõ ràng. 

Dưới đây là đánh giá của từng khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

65.4% 
3.8% 

30.8% Rõ ràng, dễ hiểu 

Khó hiểu 

Không có ý kiến 
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Hình 66. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hình 67. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 
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18% 

17% 

Rõ ràng, chính xác

Chưa rõ ràng 

Không có ý kiến 
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5% 

16% 
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Chưa rõ ràng 
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Hình 68. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Hình 69. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.7.3. Đối với bố cục chung 

 Đánh giá chung của tất cả các nhóm đối tượng 

78.3% 

0.0% 

21.7% 
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Không có ý kiến 

65.4% 7.7% 
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Hình 70. Đánh giá chung về bố cục của Phiếu điều tra 

 

Về bố cục chung của Phiếu điều tra, 72% tổng số đơn vị đánh giá là 

hợp lý, chỉ có 5% đánh giá là chưa hợp lý. Dưới đây là đánh giá của từng 

khối: 

 Đánh giá của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 71. Đánh giá của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
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Hình 72. Đánh giá của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Đánh giá của các ngân hàng thương mại 

Hình 73. Đánh giá của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Đánh giá của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
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Hình 74. Đánh giá của các TĐKT, TCT 

 

7.8. Ý kiến về việc có nên tiếp tục tiến hành thực hiện Báo cáo Vietnam ICT 

Index 

Câu hỏi số 6 có nội dung: “Theo anh/chị, có nên tiếp tục tiến hành 

việc đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng 

CNTT?”. 

Sau đây là tổng hợp ý kiến về việc có nên tiếp tục tiến hành thực hiện 

Báo cáo Vietnam ICT. Kết quả được thể hiện dưới dạng các biểu đồ hình rẻ 

quạt. 

 Ý kiến chung của tất cả các nhóm đối tượng 

Hình 75. Ý kiến chung về việc tiếp tục thực hiện Báo cáo Vietnam ICT Index 

 

Về việc có nên tiếp tục thực hiện Báo cáo Vietnam ICT Index hay 

không, 88% tổng số đơn vị có ý kiến là nên tiếp tục, trong đó 75% có ý kiến 
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là nên tiếp tục, nhưng có cải tiến. Dưới đây là ý kiến của từng khối: 

 Ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 76. Ý kiến của các bộ, CQNB, CQTCP 

 

 Ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Hình 77. Ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Ý kiến của các ngân hàng thương mại 
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Hình 78. Ý kiến của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Ý kiến của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Hình 79. Ý kiến của các TĐKT, TCT 

 

7.9. Ý kiến về sự cần thiết của Báo cáo Vietnam ICT Index 

Câu hỏi số 7 có nội dung: “Anh/Chị đánh giá thế nào về Báo cáo 

Vietnam ICT Index?”. 

Sau đây là tổng hợp ý kiến đánh giá về sự cần thiết của Báo cáo 

Vietnam ICT Index. Kết quả được thể hiện dưới dạng các biểu đồ hình rẻ 

quạt. 
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Hình 80. Ý kiến chung về sự cần thiết của Báo cáo Vietnam ICT Index 

 

Đánh giá về sự cần thiết của Báo cáo Vietnam ICT Index, 31% tổng 

số đơn vị cho rằng “Rất cần thiết”, 55% cho rằng “Cần thiết” và chỉ có 1% 

cho rằng “Không cần thiết”. Dưới đây là ý kiến đánh giá của từng khối: 

 Ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

Hình 81. Ý kiến của các bộ, CQNB, CQTCP 
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Hình 82. Ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ 

 

 Ý kiến của các ngân hàng thương mại 

Hình 83. Ý kiến của các ngân hàng thƣơng mại 

 

 Ý kiến của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
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Hình 84. Ý kiến của các TĐKT, TCT 

 

7.10. Kiến nghị của các đơn vị 

Tuy không nhiều, nhưng cũng có tới 29 đơn vị có các kiến nghị cụ 

thể. Mỗi đơn vị có thể có một hoặc nhiều kiến nghị liên quan đến Báo cáo 

Việt nam ICT Index. Để tiện cho việc phân tích, chúng tôi tạm phân loại các 

kiến nghị đó thành 05 nhóm sau: 

+ Nhóm 1: Các kiến nghị về phương pháp tính; 

+ Nhóm 2: Các kiến nghị về hệ thống chỉ tiêu; 

+ Nhóm 3: Các kiến nghị về phiếu điều tra; 

+ Nhóm 4: Các kiến nghị về phương pháp điều tra; 

+ Nhóm 5: Các kiến nghị khác; 

 Sau đây là tổng hợp kiến nghị của các đơn vị: 

7.10.1. Kiến nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Tổng số đơn vị có kiến nghị: 08, trong đó: 

+ Kiến nghị về phương pháp tính: 02 

+ Kiến nghị về hệ thống chỉ tiêu: 07 

+ Kiến nghị về phiếu điều tra: 03 

+ Kiến nghị về phương pháp điều tra: 0 

+ Kiến nghị khác: 04 

Trong số đơn vị có kiến nghị, phần lớn (7/8) có kiến nghị về hệ thống 

chỉ tiêu như thêm, bớt, thay đổi chỉ tiêu, ví dụ như: bổ sung chỉ tiêu đánh giá 
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chất lượng, hiệu quả đầu tư, ứng dụng CNTT; bỏ các chỉ tiêu đã đạt được 

100% v.v. Một số đơn vị kiến nghị tổ chức kiểm tra thực địa hoặc có giải 

pháp kiểm chứng số liệu do các đơn vị cung cấp.  

7.10.2. Kiến nghị của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Tổng số đơn vị có kiến nghị: 18, trong đó: 

+ Kiến nghị về phương pháp tính: 06 

+ Kiến nghị về hệ thống chỉ tiêu: 12 

+ Kiến nghị về phiếu điều tra: 05 

+ Kiến nghị về phương pháp điều tra: 07 

+ Kiến nghị khác: 04 

Trong số các đơn vị có kiến nghị, đa số (12/18) có các kiến nghị về hệ 

thống chỉ tiêu như cần bám sát định hướng phát triển, ứng dụng CNTT của 

từng giai đoạn; giảm hoặc bỏ các chỉ tiêu cần điều tra rộng, khó có số liệu 

chính xác v.v. Về phương pháp điều tra, một số tỉnh kiến nghị tăng thời gian 

thu thập, tổng hợp số liệu; tổ chức kiểm tra thực địa hoặc sử dụng số liệu từ 

các nguồn tin cậy khác để kiểm tra, đối chứng số liệu do các đơn vị cung 

cấp. 

7.10.3. Kiến nghị của các ngân hàng thương mại 

Tổng số đơn vị có kiến nghị: 01, trong đó: 

+ Kiến nghị về phương pháp tính: 0 

+ Kiến nghị về hệ thống chỉ tiêu: 01 

+ Kiến nghị về phiếu điều tra: 0 

+ Kiến nghị về phương pháp điều tra: 01 

+ Kiến nghị khác: 0 

Trong nhóm các ngân hàng thương mại chỉ duy nhất Ngân hàng Công 

thương có kiến nghị về hệ thống chỉ tiêu (bổ sung chỉ tiêu) và về phương 

pháp điều tra (cần kiểm tra, đối chứng với các nguốn số liệu tin cậy khác). 

7.10.4. Kiến nghị của các tập đoàn kinh kế, tổng công ty 

Tổng số đơn vị có kiến nghị: 02, trong đó: 

+ Kiến nghị về phương pháp tính: 0 

+ Kiến nghị về hệ thống chỉ tiêu: 0 
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+ Kiến nghị về phiếu điều tra: 01 

+ Kiến nghị về phương pháp điều tra: 01 

+ Kiến nghị khác: 0 

Trong nhóm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chỉ có 2 đơn vị có kiến 

nghị. Đó là Tập đoàn Hóa chất kiến nghị nên có hình thức thu thập số liệu 

điện tử và Tổng công ty Đường sắt kiến nghị “tập hợp các chỉ tiêu liên quan 

đến đầu tư  và chi phí cho CNTT về cùng một nhóm để dễ theo dõi và có cái 

nhìn tổng thể”. 

7.11. Nhận xét chung về kết quả điều tra 

Trên cơ sở các đánh giá chi tiết ở trên, có thể rút ra được một số nhận 

xét chung sau: 

 Đa số đơn vị đánh giá cao Báo cáo Vietnam ICT Index và mong muốn 

báo cáo này tiếp tục được xây dựng và công bố hàng năm. 

 Đa số đơn vị mong muốn hệ thống chỉ tiêu, phương pháp tính, công tác 

thu thập số liệu cho Báo cáo Vietnam ICT Index tiếp tục được hoàn 

thiện. 

 Nhiều đơn vị kiến nghị cần có giải pháp kiểm tra, đối chiếu số liệu nhằm 

nâng cao chất lượng của số liệu và độ chính xác của kết quả xếp hạng.  
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CHƢƠNG VIII. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

TÍNH MỚI CỦA VIETNAM ICT INDEX 

8.1. Sự cần thiết của việc thay đổi 

Quãng thời gian 10 năm tuy chưa phải là dài, nhưng cũng không phải 

là ngắn. Đã đến lúc cần phải thay đổi, phải cải tiến. Nhu cầu thay đổi này 

xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau: 

 Theo kết quả thăm dò ý kiến của cuộc điều tra mini năm 2015 (mục 7.7 

Chương VII), trả lời cho câu hỏi “Có nên tiếp tục duy trì Báo cáo 

VietNam ICT Index”, 88% đơn vị có ý kiến “Nên tiếp tục”, trong đó 75% 

đề nghị “Nên tiếp tục, có cải tiến”.  

 Cũng theo kết quả của cuộc điều tra trên (mục 7.6 Chương VII), 80% đơn 

vị khi đánh giá về hệ thống chỉ tiêu của Vietnam ICT Index đã chọn câu 

trả lời là “Phù hợp nhưng cần tiếp tục hoàn thiện”. 

 Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia coi CNTT 

là “phương thức phát triển mới để đổi mới quy trình quản lý, sản xuất 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp, 

của quốc gia.” nhất là “trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan 

đến người dân và doanh nghiệp.”.  

 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 

điện tử, đặt mục tiêu “Nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo 

xếp hạng của Liên hiệp quốc” và “Trong ba năm 2015-2017 tập trung 

đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong 

quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến”.  

 Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc xếp hạng các quốc gia dựa 

trên Chỉ số Chính phủ điện tử (E-Government Development Index - 

EGDI) được tổng hợp từ 3 chỉ số thành phần: Chỉ số Dịch vụ công trực 

tuyến (Online Service Index - OSI), Chỉ số Hạ tầng viễn thông 

(Telecommunication Infrastructure Index - TII) và Chỉ số Nguồn nhân 

lực (Human Capital Index - HCI). Bên cạnh những điểm giống nhau, hệ 

thống chỉ tiêu của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc có khá 

nhiều sự khác biệt so với hệ thống chỉ tiêu của Báo cáo Vietnam ICT 

Index. Ví dụ, Báo cáo CPĐT của Liên hiệp quốc coi dịch vụ công trực 

tuyến là một trong 3 chỉ số thành phần, trong khi Báo cáo Vietnam ICT 

Index lại cho DVCTT chỉ là một phần của chỉ số thành phần “Ứng dụng 

CNTT”. Cách thu thập số liệu, phương pháp tính của Báo cáo CPĐT của  
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Liên hiệp quốc cũng có nhiều sự khác biệt. Ví dụ: Chỉ số DVCTT hoàn 

toàn được xác định thông qua khảo sát trực tiếp trang/cổng thông tin điện 

tử của các quốc gia; hoặc Chỉ số CPĐT được xác định bằng trung bình 

cộng các chỉ số thành phần. 

Từ những yêu cầu thay đổi do các nguyên nhân khách quan và chủ 

quan nêu trên, kết hợp với tinh thần “phù hợp thông lệ quốc tế” của Nghị 

quyết số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia, việc thay đổi, cải tiến Báo cáo Vietnam ICT Index sẽ được 

thực hiện theo những nguyên tắc cơ bản sau: 

 Đối với Hệ thống chỉ tiêu sẽ bổ sung có chọn lọc những chỉ tiêu phù hợp 

của Báo cáo CPĐT của Liên hiệp quốc kết hợp với những chỉ tiêu đặc 

thù, có chọn lọc của Việt Nam. 

 Phương thức thu thập số liệu cũng sẽ thay đổi theo hướng bên cạnh số 

liệu thu được từ báo cáo của các đơn vị, sẽ sử dụng cả số liệu của các 

nguồn chính thống cũng như khảo sát trực tiếp trang/ cổng thông tin điện 

tử của các đơn vị. 

 Phương pháp tính cũng sẽ được đơn giản hóa sao cho dễ thực hiện, dễ 

phổ biến và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Sau đây là dự kiến các thay đổi cụ thể đối với hệ thống chỉ tiêu, 

phương pháp tính và công tác thu thập số liệu của Báo cáo Vietnam ICT 

Index giai đoạn từ năm 2016 trở đi. Trong Báo cáo này chỉ nêu các thay đổi 

cơ bản dự kiến sẽ thực hiện, còn các thay đổi cụ thể sẽ được xác định sau 

trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các đơn vị, cũng như của các 

chuyên gia trong nước và quốc tế trong quá trình chuẩn bị cho Báo cáo 

Vietnam ICT Index 2016. 

8.2. Các thay đổi đối với Hệ thống chỉ tiêu 

a. Hệ thống chỉ tiêu của khối các bộ, CQNB, CQTCP 
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Hình 85. Hệ thống chỉ tiêu của các bộ, CQNB, CQTCP 

Dịch vụ công trực 
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Hạ tầng nhân lực 

 

Ứng dụng 

 

Ứng dụng nội bộ CQ 

Bộ và ĐVTT

 

 

 

 Chỉ số hạ tầng kỹ thuật của khối này được xác định dựa vào các chỉ tiêu 

về hạ tầng kỹ thuật (trang bị máy tính, thiết bị an ninh, an toàn, kết nối 

Internet v.v) của cơ quan bộ và các đơn vị trực thuộc ở cấp trung ương. 

Số liệu phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông 

qua báo cáo của các bộ, CQNB, CQTCP. 

 Chỉ số hạ tầng nhân lực của khối này được xác định dựa vào các chỉ 

tiêu về nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT (cán bộ chuyên trách về 

CNTT, ATTT, kỹ năng sử dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan bộ và các đơn vị trực thuộc ở cấp trung ương). Số liệu 

phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông qua 

báo cáo của các bộ, CQNB, CQTCP. 

 Chỉ số ứng dụng CNTT của khối này được xác định dựa vào 2 nhóm chỉ 

tiêu sau: 

+ Nhóm 1: Các chỉ tiêu về ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của 

cơ quan bộ và các đơn vị trực thuộc. Số liệu phục vụ cho việc tính 

toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông qua báo cáo của  bộ và 

các nguồn chính thức khác nếu có. 

+ Nhóm 2: Các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến của bộ. Số liệu phục 

vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông qua khảo 

sát trực tiếp cổng/trang thông tin điện tử của bộ và các đơn vị trực 

thuộc. 
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Danh sách chi tiết các chỉ tiêu của khối các bộ, CQNB, CQTCP: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính 
Nguồn số 

liệu 
Ghi chú 

A Hạ tầng kỹ thuật (4 chỉ tiêu)       

1 Tỷ lệ băng thông/CBCVC kbps/người 
Phiếu điều 

tra 
 

2 
Kết nối hệ thống thông tin cơ quan Bộ 

với các đơn vị trực thuộc 
% 

Phiếu điều 

tra 
 

3 
Kết nối hệ thống thông tin của Bộ với 

sở chuyên ngành ở các địa phương 

% Phiếu điều 

tra 
 

4 
Triển khai các hệ thống ATTT và 

ATDL 
  

Phiếu điều 

tra 
Chỉ tiêu tổng hợp 

B Hạ tầng nhân lực CNTT (5 chỉ tiêu)    

1 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT  % 
Phiếu điều 

tra 
 

2 
Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có 

trình độ đại học CNTT trở lên 
% 

Phiếu điều 

tra 
 

3 Tỷ lệ cán bộ chuyên trách ATTT  % 
Phiếu điều 

tra 
 

4 
Tỷ lệ CBCCVC được tập huấn, hướng 

dẫn sử dụng các PMNM thông dụng  
% 

Phiếu điều 

tra 
Chỉ tiêu tổng hợp 

5 
Tỷ lệ CBCCVC được tập huấn về 

ATTT 
% 

Phiếu điều 

tra 
 

C Ứng dụng CNTT     

I 
Ứng dụng tại CQ Bộ và các đơn vị 

trực thuộc: 5 chỉ tiêu 
   

1 Sử dụng thư điện tử  
Phiếu điều 

tra 
Chỉ tiêu tổng hợp 

2 Triển khai các ứng dụng cơ bản    
Phiếu điều 

tra 
Chỉ tiêu tổng hợp 

3 Các CSDL chuyên ngành  
Phiếu điều 

tra 
Chỉ tiêu tổng hợp 

4 Ứng dụng PMNM  
Phiếu điều 

tra 
Chỉ tiêu tổng hợp 

5 Sử dụng văn bản điện tử   
Phiếu điều 

tra 
Chỉ tiêu tổng hợp 

II Dịch vụ công trực tuyến  

Cổng TTĐT 

của Bộ, 

CQNB, 

CQTCP 

Do các chuyên gia 

độc lập thực hiện 

thông qua khảo sát 

trực tiếp Cổng 

TTĐT của Bộ, 

CQNB, CQTCP 
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b. Hệ thống chỉ tiêu của khối các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ 

Hình 86. Hệ thống chỉ tiêu của các tỉnh, thành phố 

Dịch vụ công trực 

tuyến

 

ICT INDEX

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

Hạ tầng nhân lực 

 

Ứng dụng 

 

Ứng dụng nội bộ 

CQNN

 

Hạ tầng kỹ thuật 

của các CQNN

 

Hạ tầng kỹ thuật 

của xã hội

 

Hạ tầng nhân lực 

của các CQNN

 

Hạ tầng nhân lực 

của xã hội

 

 

 

 Chỉ số hạ tầng kỹ thuật của khối này được xác định dựa vào 2 nhóm chỉ 

tiêu sau: 

+ Nhóm 1: Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật của xã hội (trang bị máy 

tính, thiết bị nghe nhìn, điện thoại cố định, điện thoại di động, thuê 

bao Internet, thuê bao kết nối băng rộng v.v của người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp trong tỉnh). Số liệu phục vụ cho việc tính toán các chỉ 

tiêu này sẽ được thu thập thông qua báo cáo của các tỉnh, thành phố và 

các nguồn chính thức khác như Niên giám thống kê quốc gia, Niên 

giám thống kê của tỉnh, Sách trắng CNTT, số liệu của các cơ quan 

quản lý chuyên ngành v.v. 

+ Nhóm 2: Các chỉ tiêu về trang bị máy tính, thiết bị an ninh, an toàn, 

kết nối Internet v.v của UBND các cấp và các đơn vị trực thuộc. Số 

liệu phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông 
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qua báo cáo của các tỉnh, thành phố. 

 Chỉ số hạ tầng nhân lực của khối này được xác định dựa vào 2 nhóm 

chỉ tiêu sau: 

+ Nhóm 1: Các chỉ tiêu về nguồn nhân lực của xã hội (tổng dân số, tỷ lệ 

dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ v.v). Số liệu phục vụ cho việc tính 

toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông qua báo cáo của tỉnh, 

Niên giám thống kê quốc gia, Niên giám thống kê của tỉnh, số liệu của 

các cơ quan quản lý chuyên ngành và các nguồn chính thức khác.  

+ Nhóm 2: Các chỉ tiêu về nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT của các 

cơ quan QLNN các cấp của tỉnh (cán bộ chuyên trách về CNTT, 

ATTT, kỹ năng sử dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức v.v). 

Số liệu phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập 

thông qua báo cáo của tỉnh. 

 Chỉ số ứng dụng CNTT của khối này được xác định dựa vào 2 nhóm chỉ 

tiêu sau: 

+ Nhóm 1: Các chỉ tiêu về ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ của 

các cơ quan QLNN các cấp của tỉnh. Số liệu phục vụ cho việc tính 

toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông qua báo cáo của tỉnh và 

các nguồn chính thức khác. 

+ Nhóm 2: Các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Số liệu 

phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu này sẽ được thu thập thông qua 

khảo sát trực tiếp cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh và các đơn vị 

trực thuộc. 

Danh sách chi tiết các chỉ tiêu của khối các tỉnh, thành phố: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Nguồn số liệu Ghi chú 

A Hạ tầng kỹ thuật        

I 
Hạ tầng kỹ thuật của xã hội: 8 chỉ 

tiêu 
      

1 
Tỷ lệ thuê bao điện thoại cố định/ 100 

dân 

Thuê bao/ 

100 dân 
Phiếu điều tra  

2 
Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động/ 100 

dân 

Thuê bao/ 

100 dân 
Phiếu điều tra 

 

3 Tỷ lệ người dùng Internet/ 100 dân 
Thuê bao/ 

100 dân 
Phiếu điều tra 

 

4 
Tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định/ 100 

dân 

Thuê bao/ 

100 dân 
Phiếu điều tra 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Nguồn số liệu Ghi chú 

5 
Tỷ lệ thuê bao băng rộng không dây/ 

100 dân 

Thuê bao/ 

100 dân 
Phiếu điều tra 

 

6 Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính % Phiếu điều tra   

7 
Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet 

băng rộng 
% Phiếu điều tra   

8 
Tỷ lệ doanh nghiệp có kết nối Internet 

băng rộng 
% Phiếu điều tra  

II 
Hạ tầng kỹ thuật của các CQNN: 5 

chỉ tiêu    

1 
Tỷ lệ máy tính/CBCCVC trong CQNN 

của tỉnh 

Máy 

tính/người 
Phiếu điều tra  

2 
Tỷ lệ băng thông kết nối Internet băng 

rộng/CBCVC 
kbps/người Phiếu điều tra  

3 

Tỷ lệ các CQNN của tỉnh kết nối với 

mạng diện rộng của tỉnh hoặc mạng 

chuyên dùng của Chính phủ 

% Phiếu điều tra  

4 
Triển khai các hệ thống ATTT và 

ATDL 
  Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 

B Hạ tầng nhân lực    

I 
Hạ tầng nhân lực của xã hội: 4 chỉ 

tiêu 
   

1 
Tỷ lệ người lớn biết đọc biết viết (từ 15 

tuổi trở lên) 
% 

Niên giám 

thống kê 
 

2 
Tỷ lệ học sinh đến trường trong độ tuổi 

đi học (từ 6-18 tuổi) 
% Phiếu điều tra  

3 
Tỷ lệ các trường phổ thông (tiểu học, 

THCS, THPT) có giảng dạy tin học 
% Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 

4 
Tỷ lệ các trường ĐH, CĐ ở tỉnh có đào 

tạo chuyên ngành CNTT 
% Phiếu điều tra  

II 
Hạ tầng nhân lực của các CQNN: 5 

chỉ tiêu 
   

1 
Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT trong 

các CQNN của tỉnh 
% Phiếu điều tra  

2 

Tỷ lệ cán bộ chuyên trách CNTT trong 

các CQNN của tỉnh trình độ từ đại học 

CNTT trở lên 

% Phiếu điều tra  

3 
Tỷ lệ cán bộ chuyên trách ATTT trong 

các CQNN của tỉnh 
% Phiếu điều tra  

4 
Tỷ lệ CBCCVC được tập huấn, hướng 

dẫn sử dụng các PMNM thông dụng  
% Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Nguồn số liệu Ghi chú 

5 
Tỷ lệ CBCCVC được tập huấn về 

ATTT 
% Phiếu điều tra  

C Ứng dụng CNTT    

I 
Ứng dụng trong nội bộ CQNN: 5 chỉ 

tiêu 
   

1 Sử dụng thư điện tử   Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 

2 Triển khai ứng dụng cơ bản    Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 

3 CSDL chuyên ngành  Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 

4 Ứng dụng PMNM  Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 

5 Sử dụng văn bản điện tử  Phiếu điều tra Chỉ tiêu tổng hợp 

II Dịch vụ công trực tuyến  

Cổng TTĐT 

của tỉnh, 

thành phồ 

Do các chuyên gia 

độc lập thực hiện 

thông qua khảo sát 

trực tiếp Cổng 

TTĐT của tỉnh, 

thành phồ 

 

c. Hệ thống chỉ tiêu của các ngân hàng thương mại 

Hình 87. Hệ thống chỉ tiêu của các NHTM 

Dịch vụ trực tuyến

 của ngân hàng

ICT INDEX

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

Hạ tầng nhân lực 

 

Ứng dụng nội bộ 

ngân hàng
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d. Hệ thống chỉ tiêu của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

Hình 88. Hệ thống chỉ tiêu của các TĐKT, TCT 

Dịch vụ trực tuyến

 của doanh nghiệp

ICT INDEX

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

Hạ tầng nhân lực 

 

Ứng dụng 

 

Ứng dụng nội bộ 

doanh nghiệp

 

 

e. Hệ thống chỉ tiêu của Chỉ số công nghiệp CNTT 

Chỉ số Công nghiệp CNTT có các chỉ số thành phần sau: Phần cứng, 

điện tử; Phần mềm; Nội dung số; và Dịch vụ CNTT. Sau đây là sơ đồ tổng 

quát hệ thống chỉ tiêu của Chỉ số Công nghiệp CNTT: 

Hình 89. Hệ thống chỉ tiêu của Chỉ số Công nghiệp CNTT 

Chỉ số Công 

nghiệp CNTT

 

Sản xuất SP 

CNTT

 

Dịch vụ 

CNTT

 

Kinh doanh 

SP CNTT

 

Nguồn lực

  

 

8.3. Các thay đổi đối với Phƣơng pháp tính 

Mặc dù việc tính toán các hệ số tương quan (trọng số) bằng phương 
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pháp Phân tích thành phần chính sẽ cho kết quả chính xác, khách quan và 

khoa học hơn các phương pháp dùng trọng số cố định. Nhưng do sự phức 

tạp của quy trình thực hiện nên việc áp dụng và phổ biến phương pháp này 

là khá khó khăn. Để đơn giản hóa phương pháp tính cho Vietnam ICT Index, 

cũng như tiếp thu cách làm của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hiệp 

quốc, dự kiến sẽ sử dụng phương pháp sau để tính Chỉ số ICT Index: 

+ Các chỉ số thành phần được xác định bằng phương pháp trung bình cộng 

các chỉ tiêu. Tuy nhiên trước khi sử dụng cho việc tính chỉ số thành phần, 

các chỉ tiêu sẽ được chuẩn hóa theo công thức: 

minmax

min

TT

 T-T
Tn


  

+ Chỉ số ICT Index là giá trị trung bình cộng của các chỉ số thành phần, ví 

dụ: 

)(
3

1
UDHTNLHTKT IIII   

8.4. Các thay đổi đối với công tác thu thập số liệu 

Số liệu phục vụ cho tính toán các chỉ số thành phần củaVietnam ICT 

Index sẽ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Cụ thể là: 

+ Một phần lớn số liệu vẫn sẽ được thu thập thông qua báo cáo của các đơn 

vị được đánh giá xếp hạng.  

+ Một phần khác của số liệu sẽ được lấy từ các nguồn chính thức như Niên 

giám thống kê, Sách trắng CNTT, cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý 

chuyên ngành (ví dụ: Cục Viễn thông), các cuộc điều tra thường niên v.v. 

Cách làm này sẽ giúp làm giảm khối lượng số liệu các đơn vị phải điều 

tra, tổng hợp khi chuẩn bị số liệu để cung cấp cho Báo cáo Vietnam ICT 

Index. Cách làm này cũng góp phần nâng cao tính minh bạch cho các số 

liệu sử dụng để tính toán chỉ số ICT Index. 

+ Toàn bộ số liệu về dịch vụ công trực tuyến của các bộ, CQNB, CQTCP, 

các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ và số liệu về dịch vụ trực tuyến của 

các ngân hàng thương mại, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty sẽ được thu 

thập thông qua khảo sát trực tiếp Cổng/Trang thông tin điện tử của các 

đơn vị này. Đây cũng chính là cách mà các cơ quan của Liên hiệp quốc 
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sử dụng để xây dựng Chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) của các quốc 

gia trong Báo cáo Chính phủ điện tử. 

Ngoài ra, nếu điều kiện cho phép, hàng năm sẽ tiến hành các đợt thẩm 

định số liệu báo cáo của một số đơn vị theo đề xuất của bộ phận xây dựng 

Báo cáo Vietnam ICT Index. 
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CHƢƠNG IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Mười (10) năm tuy chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ cho chúng ta 

thấy được ý nghĩa tích cực của Vietnam ICT Index, đó lả: 

1) Các đơn vị được đánh giá, xếp hạng có điều kiện để biết được mức độ 

sẵn sàng cũng như kết quả ứng dụng CNTT của đơn vị mình. 

2) Dựa vào kết quả đánh giá, xếp hạng của Vietnam ICT Index, các đơn vị 

đã biết được mình yếu, kém ở đâu để đề ra các biện pháp phù hợp nhằm 

khắc phục những yếu, kém đó. 

3) Trên cơ sở các số liệu thu nhận được trong quá trình làm báo cáo 

Vietnam ICT Index hàng năm, Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, Bộ 

TTTT và các đơn vị chuyên trách CNTT của các bộ, CQNB, các tỉnh, 

thành phố và các ngân hàng thương mại, các tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty có được các số liệu cập nhật thường xuyên về thực trạng ứng dụng 

CNTT để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện hoặc hoạch định 

mới các chính sách, chiến lược, chương trình ứng dụng CNTT của quốc 

gia, ngành, địa phương hoặc doanh nghiệp. 

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong 10 năm qua và với mong 

muốn tiếp tục phát huy tác động tích cực của Báo cáo Vietnam ICT Index 

đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT trong mọi mặt hoạt động của đất 

nước, cũng như góp phần nâng cao vị trí của Việt Nam trong xếp hạng 

Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc, chúng tôi kiến nghị:   

1) Tiếp tục thực hiện việc xây dựng và công bố Báo cáo Vietnam ICT Index 

hàng năm. 

2) Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT bảo trợ cho hoạt động này và giao 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Tin học Việt Nam thực hiện.  
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