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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BTTTT-THH Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

V/v đề nghị phối hợp triển khai Chương trình  

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 
 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”, ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê 

duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại Quyết 

định số 377/QĐ-BTTTT với các mục tiêu chính như sau: 

- Giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là 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; 

- Giúp giải quyết một trong các khó khăn lớn của các doanh nghiệp SMEs 

là không có thông tin về các nền tảng số phù hợp để thực hiện chuyển đổi số 

thông qua việc giới thiệu để các doanh nghiệp SMEs sử dụng các nền tảng số 

xuất sắc do Chương trình lựa chọn. Đồng thời các doanh nghiệp SMEs đăng ký 

sử dụng các nền tảng số của Chương trình sẽ được hưởng các ưu đãi về tài 

chính, miễn phí các khoá đào tạo, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nền tảng. 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện 

các công việc sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành có 

liên quan tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng đồng 

doanh nghiệp trên địa bàn; vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình, 

sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và 

http://smedx.mic.gov.vn. 

2. Ưu tiên sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa 

phương được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 

04/2017/QH14 ngày 12/6/2017) để hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn 

tham gia Chương trình này. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ khác được 

quy định tại khoản 2.7, Mục 2, Phần III của Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 

26/3/2021, trong đó chú trọng việc tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về chuyển 

đổi số cho doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số,… 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan liên hệ: 

http://smedx.vn/
http://smedx.mic.gov.vn/
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-  Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh 

nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0913036089, email: 

ntduong@mic.gov.vn;  

- Bà Mai Thùy Ngân, Giám đốc, Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học 

hoá, điện thoại: 0966686699, email: nganmt@mic.gov.vn.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Vụ QLDN (để t/h); 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh,  

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, THH (CPĐT). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 Nguyễn Huy Dũng 
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