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Kính gửi:   

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Điện Biên Phủ; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến thương mại. 

 

Căn cứ Văn bản số 1547/BTTTT-THH ngày 14/5/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc đề nghị phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi số; 

Thực hiện Văn bản số 1453/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 

đổi số. 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công theo mục 

tiêu của “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ- TTg 

ngày 03/6/2020. Ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 

“Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số” tại Quyết định số 

377/QĐ-BTTTT, tạo cơ sở pháp lý thu hút các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, 

tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ 

trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông 

trân trọng giới thiệu, thông tin Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi số, với nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu của chương trình 

Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là 

doanh nghiệp SMEs) thông qua việc sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương 

trình lựa chọn; các hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp SMEs 

tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và 

lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh 

tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. 
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2. Các hoạt động chính của chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp, bao gồm:  

- Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia chương trình (Quản trị và nghiệp 

vụ quản lý, Khách hàng và thị trường, Hạ tầng công nghệ và an ninh mạng, ...). 

- Xây dựng và duy trì, vận hành Cổng thông tin điện tử của chương trình. 

- Công tác truyền thông, tuyên truyền. 

- Triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; 

tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. 

- Tổ chức hội thảo, hội nghị và phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương 

và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai chương trình. 

- Xây dựng các tài liệu, công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ; tổ chức Mạng lưới 

chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SMEs. 

3. Cổng thông tin điện tử của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi số: https://smedx.vn/ hoặc https://smedx.mic.gov.vn/ 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị: 

- Các đơn vị, tổ chức giới thiệu, thông tin, phổ biến Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh để tìm hiểu thông tin và tham gia chương trình. 

- Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường lượng 

tin, bài giới thiệu, thông tin, phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi số (gửi kèm theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam 
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