
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /STTTT-CNTT Hà Tĩnh, ngày      tháng     năm 2022 

V/v phối hợp triển khai một số nội dung 

hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 
 

 

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.  

 

Thực hiện Công văn số 297/BTTTT-QLDN ngày 28/01/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá 

mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi 

số; Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc Phát 

triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã 

và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Tĩnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh đôn đốc các doanh nghiệp trên 

toàn tỉnh một số nội dung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, cụ thể như 

sau:  

1. Khai thác thông tin, tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi số tại 

các Cổng thông tin: https://digital.business.gov.vn để chủ động chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp. 

2. Từng doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin 

https://dbi.gov.vn để tự đánh giá hoặc đề nghị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định 

mức độ chuyển đổi số và tư vấn giải pháp ứng dụng các nền tảng số phù hợp để 

chuyển đổi số hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.  

3. Quá trình khai thác thông tin, đánh giá và thực hiện chuyển đổi số nếu có 

khó khăn, vướng mắc liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông (đ.c Bùi Xuân 

Bình - chuyên viên CNTT, số điện thoại: 0977.959.239) để được hỗ trợ. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.   

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c);  

- Lưu: VT, CNTT4. 
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Đậu Tùng Lâm 

https://digital.business.gov.vn/
https://dbi.gov.vn/
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