
 

Thực hiện Văn bản số 3996/BKHĐT-PTDN ngày 24/6/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phối hợp triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại các 
tỉnh, thành phố (có văn bản gửi kèm theo); Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

12/4/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 21/4/2022 Hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2022, 

Để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, 
ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh 

nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tuyên truyền thông tin tới các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: 

- Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam tại địa chỉ 
http://ebook.business.gov.vn. 

- Các hoạt động của Chương trình chuyển đổi số tại địa chỉ 
http://digital.business.gov.vn và trang Facebook của Chương trình 

http://facebook.com/chuyendoiso/. 

 - Trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu 
được đào tạo, tư vấn về chuyển đổi số, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội 

Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp nhu cầu gửi Sở Kế 
hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư để phối hợp triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Như trên;  
- Văn phòng Sở (đăng tải trên website của Sở); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn (phối hợp); 
- Lưu: VT, ĐKKD. Thủy 2b. 
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Đỗ Thị Thái Hà 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SKH - ĐKKD 
V/v thông tin tuyên truyền hỗ trợ chuyển 

đổi số cho doanh nghiệp   

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 6 năm 2022 

 Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

http://ebook.business.gov.vn/
http://digital.business.gov.vn/
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