
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /BTTTT-CNTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho 

phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2022 

              Hà Nội, ngày       tháng    năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT của các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh và thành phố trực thuộc 

Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các Ngân hàng thương mại 

(Báo cáo Viet Nam ICT Index) là một trong những báo cáo thường niên lâu đời, 

uy tín của Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2006 đã được Lãnh đạo Chính 

phủ, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng quan tâm và theo dõi. 

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan thu thập và 

cung cấp số liệu theo mẫu phiếu và tài liệu hướng dẫn kèm theo (bản mềm có tại 

địa chỉ: www.mic.gov.vn tại Mục Số liệu - Báo cáo/Tài liệu). Các số liệu cung 

cấp của Quý cơ quan sẽ là tài liệu quan trọng giúp Bộ Thông tin và Truyền 

thông đánh giá đúng mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT ở nước 

ta và đề ra các giải pháp thích hợp cho những năm tiếp theo.   

Để thuận tiện cho việc gửi nhận và tổng hợp số liệu, phiếu thu thập số liệu 

Vietnam ICT Index 2022 được ưu tiên gửi bản điện tử có chữ ký số về địa chỉ email: 

bttung@mic.gov.vn hoặc Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông 

(18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chậm nhất vào ngày 30/6/2022. 

Để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể về thu thập số liệu, vui lòng liên hệ: 

Ông Bùi Thanh Tùng, Chuyên viên chính, Vụ Công nghệ thông tin; Điện thoại: 

024-39437720; Di động: 0903474700; Email: bttung@mic.gov.vn.  

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Hội Tin học Việt Nam (để p/h); 

- Lưu: VT, CNTT (200). 
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