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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /THH-TTDVCTT 

V/v hỗ trợ thực hiện phiếu khảo sát phục vụ 

đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh 2020 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông thuộc các tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương. 

 

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ trưởng  

Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”, trong đó Bộ chỉ số Chuyển 

đổi số cấp tỉnh bao gồm các tiêu chí cần thực hiện qua điều tra xã hội và đánh giá 

qua phỏng vấn chuyên gia. 

Để thực hiện đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh khách quan, Cục Tin 

học hóa trân trọng đề nghị Quý Sở hỗ trợ lấy phiếu khảo sát phục vụ điều tra xã 

hội và lấy ý kiến chuyên gia bằng hình thức khảo sát trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dti.gov.vn/. Thời hạn lấy phiếu khảo sát là trước ngày 15/03/2021. Các đối 

tượng khảo sát cụ thể như Phụ lục đính kèm. 

Cục Tin học hóa sẽ có hỗ trợ chi phí cho việc cung cấp và xử lý thông tin 

phiếu khảo sát theo đúng định mức của nhà nước quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

Cục Tin học hoá để kịp thời giải quyết. Thông tin liên hệ: Ông Mai Thanh Hải, 

Cục Tin học hóa, điện thoại: 0936.229.099; thư điện tử: mthai@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TTDVCTT. 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC  

(Theo công văn số: ....../THH-TTDVCTT, ngày .../3/2021) 

1. Đối với phiếu khảo sát chuyên gia 

- Số lượng: 10 chuyên gia trên địa bàn tỉnh; 

- Khuyến nghị Quý Sở lựa chọn chuyên gia theo các tiêu chí như sau:  

+ Có trên 5 năm kinh nghiệm; 

+ Là CCVC đơn vị chuyên trách CNTT: 1 người;  

+ Là CCVC đơn vị chuyên trách CNTT nghỉ hưu: 1 người; 

+ Là CCVC không thuộc đơn vị chuyên trách CNTT: 2 người; 

+ Là lãnh đạo các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh, thành phố quản lý: 2 người; 

+ Là lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT: 2 người; 

+ Là lãnh đạo các doanh nghiệp không phải CNTT trên địa bàn tỉnh, thành 

phố: 2 người.  

2. Đối với phiếu khảo sát phục vụ điều tra xã hội 

Các đối tượng cụ thể: 

- Doanh nghiệp: 10 phiếu khảo sát; 

- Người dân: 30 phiếu khảo sát (khuyến nghị lấy phiếu khảo sát với người 

dân ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh, thành phố); 

- Công chức, viên chức: 20 phiếu khảo sát (khuyến nghị lấy phiếu khảo sát 

với các cán bộ ở các đơn vị và các cấp khác nhau trên địa bàn tỉnh, thành phố); 
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