
         UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                /STTTT-CNTT 

V/v sử dụng Cổng Chuyển đổi số thành phố 

Đà Nẵng và Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự 

đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số 

Đà Nẵng, ngày       tháng  6  năm 2022 

     Kính gửi:  

- Hiệp hội, Hội ngành nghề trên địa bàn thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- Các sở, ban, ngành thành phố; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; 

- UBND quận, huyện, phường, xã. 

     

Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Đề án 

Chuyển đổi số, Chương trình số 112/CTr-UBND ngày 14/6/2022 của UBND 

thành phố về việc Xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh 

nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại 

thành phố; sau một thời gian chạy thử nghiệm, Sở Thông tin và Truyền thông – 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố - chính thức đưa 

vào sử dụng Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng và Công cụ hỗ trợ doanh 

nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CỔNG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG CỤ HỖ 

TRỢ DOANH NGHIỆP 

1. Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng (tại địa chỉ: 

https://dx.danang.gov.vn hoặc https://chuyendoiso.danang.gov.vn) bao gồm các 

nhóm chức năng chính:  

a) Cung cấp, cập nhật thông tin về các hoạt động, kết quả triển khai chuyển 

đổi số của các cơ quan, đơn vị; các văn bản, tài liệu, sách điện tử, báo cáo, video 

về chuyển đổi số. 

b) Thông tin các ứng dụng, giải pháp và kinh nghiệm hay triển khai chuyển 

đổi số để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham khảo, áp dụng. 

c) Tương tác 02 chiều với người dùng để tiếp nhận các yêu cầu, các bài 

toán do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đặt ra (cho chính mình 

hoặc cho Thành phố); qua đó Văn phòng chuyển đổi số hoặc các cơ quan có liên 

quan sẽ làm đầu mối tư vấn hỗ trợ hoặc triển khai. 

2. Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển 

đổi số (được tích hợp trên Cổng Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng) nhằm hỗ trợ 

các doanh nghiệp tự đánh giá để xác định hiện trạng, mức độ sẵn sàng chuyển 

đổi số của mình. Việc đáng giá dựa trên Bộ chỉ số do Bộ TT&TT ban hành tại 

Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021. 

https://dx.danang.gov.vn/
https://chuyendoiso.danang.gov.vn/
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Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, công cụ thực hiện phân tích, đánh giá và 

tự động phản hồi kết quả (gồm thông tin, biểu đồ có so sánh với mức độ trung 

bình của các doanh nghiệp cùng ngành/lĩnh vực) để doanh nghiệp biết điểm 

mạnh, điểm yếu và có giải pháp phù hợp. 

Dựa trên các thông tin được cung cấp và công cụ đánh giá Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số thành phố và các cơ quan chuyên môn, địa phương có được bức 

tranh tổng thể về chuyển đổi số doanh nghiệp, từ đó triển khai đồng bộ, có hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nói riêng và 

phục vụ công tác quản lý và chiến lược phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố. 

II. ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI 

Để hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại 

thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các Hiệp hội, Hội ngành 

nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các cơ quan Trung ương trên địa 

bàn thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tích cực 

phối hợp triển khai như được giao tại Chương trình số 112/CTr-UBND ngày 

14/6/2022 của UBND thành phố, trong đó ưu tiên: 

1. Thông tin đến các doanh nghiệp là hội viên, thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước, quản lý địa bàn biết và đôn đốc doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển 

đổi số của mình. Việc tự đánh giá có thể thực hiện thường xuyên, định kỳ để xác 

định hiện trạng và định hướng cải thiện. 

2. Từ thông tin đánh giá, có giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm 

yếu để phát triển; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoặc yêu cầu tư 

vấn/hỗ trợ khi có vướng mắc (sử dụng các chức năng trên Cổng hoặc qua Đường 

dây nóng 1900 1022). 

3. Đưa kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số doanh nghiệp là 

hội viên, thuộc phạm vi quản lý nhà nước, quản lý địa bàn vào các báo cáo tổng 

kết, kế hoạch phát triển doanh nghiệp,… 

 Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Hiệp hội, Hội ngành 

nghề, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các cơ quan Trung ương trên địa 

bàn thành phố; các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã quan tâm 

triển khai. Sở Thông tin và Truyền thông cử đầu mối phối hợp triển khai là ông 

Nguyễn Phúc Vĩnh Trung, Phòng Công nghệ thông tin (Điện thoại cố định 

0236.3840125, di động 0909092184, email trungnpv@danagn.gov.vn)./.  

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT TU, TT HĐND (báo cáo); 

- UBND TP (báo cáo); 

- TV BCĐ CĐS (báo cáo); 

- VP TU, VP UBND TP; VP HĐND TP; 

- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- Các phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT, CNTT.VT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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