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Số:  1224 /ĐCT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 

Kính gửi: Hội LHPN các tỉnh/thành 

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 

CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế số 36-NQ/TW 

ngày 01/7/2014; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng 

văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước số 15/CT-TTg ngày 

25/5/2012; hướng dẫn Kế hoạch ƯD CNTT giai đoạn 2016-2020 số 

2633/BTTTT-TTH ngày 17/8/2015 của Bộ TT&TT, Đoàn Chủ tịch đã xây dựng 

dự thảo Kế hoạch ƯD CNTT trong hoạt động Hội giai đoạn 2016-2020. 

Kế hoạch ƯD CNTT trong hoạt động Hội giai đoạn 2016-2020 hướng tới 

tăng cường ƯD CNTT trong toàn hệ thống Hội; triển khai diện rộng các phần 

mềm ứng dụng trong hoạt động Hội từ TW tới địa phương; tăng cường sử dụng 

các dịch vụ CNTT hiện có trên thị trường, đặc biệt là dịch vụ phần cứng.  

Để Kế hoạch khả thi, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của các 

ban/đơn vị, các tỉnh/thành Hội, Đoàn Chủ tịch kính đề nghị các ban/đơn vị, các 

tỉnh/thành Hội cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch. Văn bản dự thảo Kế hoạch ƯD 

CNTT trong hoạt động Hội giai đoạn 2016-2020 và một số gợi ý cho ý kiến vào 

Kế hoạch bản mềm được tăng tải tại mục “Hệ thống văn bản hoạt động Hội”/ 

“Văn bản xin ý kiến” trên Website Hội LHPN Việt Nam (http://vwu.vn và 

http://hoilhpn.org.vn)*. 

Kính đề nghị các ban/đơn vị, các tỉnh/thành Hội nghiêm túc cho ý kiến bằng 

văn bản gửi về Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam trước ngày 10/01/2016. 

Văn bản cho ý kiến điện tử xin gửi về hộp thư webhoilhpnvn@yahoo.com hoặc 

vanthuden@hoillhpn.org.vn hoặc diennh@hoillhpn.org.vn. 

Trân trọng cảm ơn.  

Nơi nhận: 
- TT ĐCT; 
- Nt; 
- Lưu VT, TTTT  
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Hoàng Thị Ái Nhiên 

                                                      
* Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Hồng Diên- GĐ Trung tâm TTTL, Văn phòng 
TW Hội theo điện thoại 04.39720058/ 0983020572; email: diennh@hoilhpn.org.vn hoặc dienbong@yahoo.com . 



 


