
         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 triển khai Chương trình xác định chỉ số 

đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh 

nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại  

thành phố Đà Nẵng 

Đà Nẵng, ngày       tháng  7  năm 2022 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND thành phố;  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố;  

- UBND các quận, huyện; 

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

- VCCI Đà Nẵng;  

- Các Hiệp, Hội, Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 

Ngày 14/6/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chương trình số 

112/CTr-UBND về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh 

nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số tại thành phố 

Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp). Chương 

trình được gửi kèm theo Công văn này và được đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn; 

Mục Văn bản pháp quy/Văn bản chỉ đạo điều hành).  

Chương trình chuyển đổi số doanh nghiệp là chương trình quan trọng, hỗ 

trợ đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm mục tiêu 

kép: vừa giúp từng doanh nghiệp xác định hiện trạng để có lộ trình, kế hoạch, 

giải pháp chuyển đổi số phù hợp, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, giúp 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; vừa tạo được bức tranh tổng thể về chuyển đổi 

số doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp số trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn 

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

thành phố. 

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Đà 

Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND 

các quận, huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố, VCCI Đà 

Nẵng, các Hiệp, Hội, Doanh nghiệp như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chương trình Chuyển đổi số doanh 

nghiệp đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã là hội viên, thuộc lĩnh 

vực, địa bàn quản lý (đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị; 
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tuyên truyền qua đài truyền thanh cơ sở, mạng xã hội; lồng ghép triển khai trong 

các hội nghị, hội thảo liên quan đến doanh nghiệp...);  

Đặc biệt vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia tự đánh giá 

mức độ chuyển đổi số của mình (trên Cổng chuyển đổi số thành phố tại địa chỉ 

https//chuyendoiso.danang.gov.vn); nhận kết quả phân tích/đánh giá và có các 

giải pháp cải thiện liên tục. 

Việc tự đánh giá có thể thực hiện thường xuyên, định kỳ để xác định hiện 

trạng và định hướng cải thiện. 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 chuyển đổi số thành phố hoặc qua Đường dây nóng 1900 1022, hộp thư: 

chuyendoiso@danang.gov.vn). 

2. Xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ cụ thể giao các sở, ban, 

ngành, địa phương được UBND thành phố giao trong Chương trình, đặc biệt là 

tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm báo 

cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo 

UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.  

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 cơ quan, đơn vị quan tâm 

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

Nguyễn Phúc Vĩnh Trung, Chuyên viên Sở (điện thoại: 0236 3840 125, 090909 

2184)./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, CNTT.VT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 
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