
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BTTTT-THH    Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 
V/v báo cáo số liệu về phát triển  

Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020 

 

 Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Chính phủ đã giao Bộ Thông 

tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 

của Liên Hợp Quốc. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, để chuẩn bị cho việc tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ về việc nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cho 6 tháng đầu 

năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cung 

cấp các thông tin, số liệu liên quan đến phát triển Chính phủ điện tử để tổng hợp, 

báo cáo Chính phủ với biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Hệ thống báo cáo 

đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử 

tại địa chỉ: https://bcudcntt.aita.gov.vn. 

Về hình thức báo cáo, Quý Cơ quan gửi báo cáo trên Hệ thống báo cáo đánh 

giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại địa 

chỉ nêu trên trước ngày 10/6/2020. 

Thông tin liên hệ: đ/c Mai Thanh Hải, Cục Tin học hóa, email: 

mthai@mic.gov.vn, điện thoại: 0936.229.099. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng; 

- Bộ TTTT: Trung tâm thông tin; 

- Đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, THH (195b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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