
  UBND TỈNH TRÀ VINH 
   SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-BCVTCNTT 

V/v tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, 

khảo sát đánh giá hiện trạng và nhu cầu 

sử dụng các nền tảng số của DNNVV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành Công văn số 

3948/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa chuyển đổi số (kèm Công văn 3948/BTTTT-THH). 

Nhằm tiếp tục cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của 

Chương trình đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời để đánh giá hiện 
trạng sử dụng các nền tảng số thuộc Chương trình và nhu cầu của các doanh 

nghiệp sử dụng nền tảng số khi thực hiện chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền 
thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai một số 
nội dung như sau: 

- Phối hợp phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 

đổi số (Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông) và các nền tảng số của Chương trình để doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh biết, lựa chọn đăng ký sử dụng (chi tiết các nền 
tảng số được đăng tải tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn). 

- Phối hợp phổ biến và đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh tham gia cung cấp thông tin khảo sát hiện trạng và nhu cầu sử 

dụng các nền tảng số tại địa chỉ https://bit.ly/3CZzxJP. Thời gian cung cấp thông 
tin khảo sát trước ngày 30/10/2021. 

Rất mong được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Cổng TTĐT DN, Hộ KD, HTX; 
- Cổng TTĐT Sở TT&TT; 
- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Chuẩn       

 

http://smedx.vn/
http://smedx.mic.gov.vn/
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