
 

  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SKHĐT- ĐKKD               Bình Phước, ngày        tháng        năm 2021 

V/v triển khai Chương trình hỗ  

trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. 

 

       

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
  

 

Thực hiện Công văn số 3996/BKHĐT-PTDN ngày 24/6/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phối hợp triển khai hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp 

tại các tỉnh, thành phố.  

Nhằm tuyên truyền triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số. Đây là chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

huy động nguồn lực từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xây dựng và 

triển khai từ tháng 01/2021 theo chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ chuyển đổi 

số cho doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu đến Quý doanh nghiệp 

một số thông tin về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 

2021-2025 như sau:  

1. Mục đích của Chương trình: Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động 

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. 

Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025: 100% doanh nghiệp được 

nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ 

trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình 

chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; Thiết lập mạng lưới 

chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy 

chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số. 

2. Đối tượng của Chương trình: Các doanh nghiệp, 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. 

3. Các hoạt động của Chương trình: Xây dựng các công cụ số, nền tảng số, 

cơ sở dữ liệu chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Hình thành và tổ chức điều phối 

mạng lưới chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Xây dựng và 

triển khai các chương trình đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp; Triển khai 

hỗ trợ 100 doanh nghiệp là thành công điển hình về chuyển đổi số; Thúc đẩy phát 

triển các nền tảng số phù hợp với quy mô, ngành nghề và giai đoạn phát triển của 

doanh nghiệp; Triển khai các hoạt động truyền thông cho Chương trình để tạo sự 

lan tỏa và kết nối. 



 

Nhằm cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ dẫn giải pháp công nghệ chuyển 

đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham khảo. Ngày 

14/6/2021, Chương trình đã công bố tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh 

nghiệp Việt Nam tại địa chỉ Website: http://ebook.business.gov.vn. Đây là tài liệu 

chính thức đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng bởi Nhóm chuyên gia của 

Chương trình và Dự án USAID LinkSME và các hoạt động của Chương trình 

được công bố rộng rãi tại cổng thông tin http://digital.business.goc,vn và Trang 

Faecbook của Chương trình: http://facebook.com/chuyendoisodn/. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước thông tin đến Quý doanh nghiệp 

quan tâm, tham gia Chương trình sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ: 

http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước xin thông tin rộng rãi đến các 

doanh nghiệp được biết và hưởng ứng Chương trình. 

Trân trọng!  

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC   
- Như trên;  
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở TTTT (phối hợp);  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;              
- Ban GĐ Sở; 

- Đăng Website sở; 

- Lưu: VT; VP, ĐKKD.                
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