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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

  
Số:           /STTTT-CNTT 

V/v hỗ trợ cung cấp thông tin và gửi tài liệu cho 

các doanh nghiệp về Đề án xác định Chỉ số đánh 

giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ 

thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Ninh, ngày       tháng 01  năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các KCN 

tỉnh; Sở Công thương; Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội; Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh; 

- Hội Doanh Nghiệp Trẻ Bắc Ninh. 

 

Thực hiện Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển 

đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số; Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ cung cấp thông tin và gửi 

tài liệu cho các doanh nghiệp về “Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ 

chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số”, 

bằng hình thức: Niêm yết trên Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn 

vị; gửi tài liệu trực tiếp cho các doanh nghiệp đang quản lý (Công văn hoặc thư 

điện tử,…). 

 Tài liệu gồm:  

  1. Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển 

đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, tải tại 

địa chỉ: https://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/1970QD.PDF và file gửi 

kèm.  

  2. Quyết định số  377/QĐ-BTTTT ngày 26/03/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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Chuyển đổi số, tải tại địa chỉ: 

https://www.mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/377QD.PDF và file gửi kèm. 

Thông tin liên hệ: Phòng Công nghệ Thông tin – Sở Thông tin và Truyền 

thông, điện thoại: 0222.3875.558, Email: pcntt.stttt@bacninh.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền Thông: 

   + Giám đốc và các Phó giám đốc; 

       + Lưu: CNTT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Vũ 
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