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Kính gửi:  

 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 37/UBND-KGVX ngày 08/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Đề án “Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số 

của doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số”. UBND 

huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: 

- Tăng cường thời lượng tuyên truyền, mở các chuyên mục thông tin, 

tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, 

cá nhân liên quan về hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp; Bộ Chỉ số đánh 

giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp; Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số 

doanh nghiệp và hoạt động của Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số 

doanh nghiệp.  

- Viết bài, xây dựng tin ngắn, tiểu phẩm ngắn về các doanh nghiệp điển 

hình về chuyển đổi số trên địa bàn. Biên tập các tin, bài tuyên truyền gửi cơ sở 

tuyên truyền trên đài truyền thanh xã. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số của doanh 

nghiệp, Bộ Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hoạt động 

của Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp qua các phương 

tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức của 

cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan.  

- Tăng cường tuyên truyền các doanh nghiệp trên địa bàn tự thực hiện 

hoặc đề nghị tư vấn hỗ trợ định kỳ đánh giá xác định chỉ số chuyển đổi số trên 

Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá hiệu quả 

chuyển đổi số và có kế hoạch, lộ trình chuyển đổi số phù hợp. Tổ chức tư vấn, 

hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp và  hỗ trợ 

doanh  nghiệp chuyển đổi số. 



Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện  

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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