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Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin. 

 

Thực hiện Công văn số 1543/BTTTT-CNTT ngày 17/5/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến về Hệ thống chỉ tiêu của Báo cáo 

Vietnam ICT Index 2019; Sau khi nghiên cứu, Sở Thông tin và Truyền thông 

co ý kiến như sau: 

- Tại điểm A1, mục A: Đề nghị bỏ tiêu chí “Tỷ lệ hộ gia đình có máy 

tính”. Lý do: Việc sử dụng số liệu điều tra phổ cập điện thoại, Internet, nghe 

nhìn năm 2010 và có tính đến sự thay đổi theo báo cáo năm là không chính xác, 

ảnh hưởng đến tính công bằng khi đánh giá do ở các địa phương chưa có các 

đợt điều tra hằng năm để lấy số liệu này. 

 - Tại các tiêu chí từ 1 đến 4 của điểm B1, mục B:  Đề nghị điều chỉnh 

thông tin số liệu phù hợp với các số liệu tại Niên giám thống kê cấp tỉnh của 

Cục Thống kê tỉnh. 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất sử dụng một biểu 

báo cáo số liệu để đánh giá các chỉ số có liên quan về CNTT-TT (chỉ số sẵn 

sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT, chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng 

CNTT, chỉ số về phát triển Chính phủ điện tử) để đảm bảo tính chính xác, tránh 

trùng lặp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT3. 
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