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V/v triển khai ứng dụng CNTT - 
Giải pháp Elearning  

 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần công nghệ cao AI Việt Nam. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 122/CV-AI ngày 12/02/2019 của Công ty 
Cổ phần công nghệ cao AI Việt Nam về việc đề nghị hợp tác triển khai chương 
trình đặc biệt 2019 - Ứng dụng CNTT xây dựng mô hình kiểm tra, đánh giá, đào 
tạo, bồi dưỡng bằng Giải pháp AI.Elearning đạt giải nhất Nhân tài Đất Việt 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Báo cáo số 280/BC-STTTT ngày 11/3/2019 
của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả xem xét đề xuất triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin sử dụng giải pháp Elearning, đồng chí Nguyễn Long 
Hải Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao giải pháp AI.Elearning của Công ty Cổ 
phần công nghệ cao AI Việt Nam cùng với đề xuất hợp tác triển khai trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị Công ty Cổ phần công nghệ cao AI Việt Nam chủ động liên hệ 
với một số cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh để có thể thống nhất, triển khai hoạt 
động ứng dụng theo chương trình của Công ty và nhu cầu, khả năng của các cơ 
sở đào tạo. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TTTT, NV, GDĐT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 
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