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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. 

     Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

   

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Thực hiện công văn số 3948/BTTTT-THH ngày 08/10/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. 

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 (gọi tắt là Chương trình SMEdx). 

Chương trình SMEdx được khởi động từ ngày 29/01/2021, sau hơn 8 

tháng triển khai đã nhận được sự phối hợp tích cực của các địa phương trong 

việc truyền thông mạnh mẽ về các hoạt động của Chương trình nhờ đó đã đạt 

được một số kết quả khả quan: hiện nay đã có 18 đơn vị cung cấp nền tảng số 

tham gia, với hơn 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sử dụng và trải 

nghiệm nền tảng. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Chương trình gặp một số khó 

khăn bởi việc hạn chế di chuyển, tiếp xúc do tác động của dịch COVID-19. Để 

hỗ trợ các doanh nghiệp SME trong giai đoạn này, Chương trình SMEdx sẽ tiếp 

tục lựa chọn các nền tảng số chất lượng cao, có giá trị, đáp ứng đúng nhu cầu 

bức thiết của SME đưa vào Chương trình. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền 

thông cũng đang gấp rút triển khai các công nghệ mới trong việc tiếp cận, giới 

thiệu và hỗ trợ các SME đăng ký sử dụng nền tảng số hiệu quả. Dự kiến trong 

những tháng cuối năm sẽ triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo (có thể 

theo hình thức trực tuyến) tới nhiều địa phương để SME tại các tỉnh vốn không 

có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ số sẽ được trực tiếp gặp, nghe và trao đổi 

với các nhà sáng lập nền tảng, các chuyên gia chuyển đổi số, để từ đó lựa chọn, 

đăng ký được đúng nền tảng mà doanh nghiệp cần.  

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Chương trình trong giai đoạn tới, 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Lạng Sơn chuyển đổi số. Sở Thông tin 
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và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai các 

nội dung sau:  

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp danh sách doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm các thông tin: Tên doanh nghiệp, số điện thoại, 

email (nếu có) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 14/10/2021 

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Báo Lạng Sơn, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên tuyền để các Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (SME) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia khảo sát tại địa chỉ sau: 

https://bit.ly/3CZzxJP. Mục đích của khảo sát này nhằm giúp đánh giá hiện 

trạng sử dụng các nền tảng số thuộc Chương trình SMEdx và nhu cầu của các 

doanh nghiệp với các nền tảng số để có những cải thiện, bổ sung phù hợp với 

nhu cầu bức thiết của các SME. Báo cáo kết quả gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 22/10/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, CNTT(VTD).  

  

  

  

 Nguyễn Khắc Lịch 
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