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    Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 613/STTTT-

CNTT ngày 07/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền Thông về góp ý dự thảo 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng 

lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế giai đoạn 2018-2020, sau khi nghiên cứu Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:  

1. Về cơ bản, chúng tôi nhất trí với nội dung Dự thảo Chương trình. 

2. Chúng tôi thấy cần điều chỉnh một số nội dung như sau: 

- Nhằm đảm bảo sự rõ ràng trong quá trình đọc văn bản đề nghị bổ sung 

phần giải thích từ ngữ trong phần đầu dự thảo đối với các cụm từ: CNTT, 

CSDL, CQNN, TMĐT...  

- Nội dung mục I, phần II và mục II, phần I có nội dung tương tự nhau 

nên gộp lại để ngắn gọn, súc tích hơn. 

- Tại Điều 3, mục 3, phần III nên sửa tiêu đề “Cải thiện trình độ lao động 

trong doanh nghiệp” thành “Cải thiện, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho 

người lao động trong doanh nghiệp”. 

Trên đây là một số ý kiến đóng góp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, bổ sung./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở;  

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT. 
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