
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND - VHTT 

V/v phổ biến Quyết định số 377/QĐ-

BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ 

TT&TT về hỗ trợ doanh nghiệp  

chuyển đổi số.  

  

          Cẩm Thủy, ngày      tháng 04 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp viễn thông huyện: 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện công văn Số: 786/ STTTT-CNTT, ngày 22/04/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc phổ biến Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 

của Bộ TT&TT về hỗ trợ doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các nội dung 

sau đây: 

1. Mục tiêu của Chương trình:  

Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc 

sử dụng các nền tảng số xuất sắc do Chương trình lựa chọn; các hoạt động của 

Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, 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, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng 

ngành, lĩnh vực, địa bàn. 

2. Đối tượng của Chương trình:  

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh. 

Các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các 

công nghệ số, nền tảng số, và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; Đài truyền 

thanh các xã, thị trấn. 



Thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 377/QĐ-BTTTT của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, trên hệ thống loa truyền thanh huyện, xã và đăng tải 

nội dung thông tư trên trang thông tin điện tử của đơn vị. ( kèm theo Quyết định ) 

4. UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Phổ biến các nội dung của Quyết định số 377/QĐ-BTTTT đến các doanh thuộc 

ngành/địa phương để biết và tham gia các nội dung phù hợp của Chương trình. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc 

ngành/ địa phương chuyển đổi số phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, 

đơn vị. 

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu được triển khai hỗ trợ gửi văn bản về Sở Thông 

tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND 

tỉnh trước ngày 30/5/2021.  

(Gửi kèm theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ TT&TT) 

Nhận được công văn Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, các ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên: 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;     (Để B/c)  

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các DN Viễn thông huyện; 

- viettel; 

- Website huyện;  

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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