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THÔNG BÁO 

Triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

giai đoạn 2021 - 2025 

 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. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn xin gửi đến 

cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-

2025” với các nội dung sau: 

 1. Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam tại 

địa chỉ http://ebook.business.gov.vn nhằm cung cấp kiến thức, lộ trình và chỉ dẫn 

giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham khảo. 

 2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể đăng ký tham gia 

chuyển đổi số, đăng ký cung cấp giải pháp chuyển đổi số tại Website: 

http://digital.business.gov.vn  

 3. Thông tin liên hệ chương trình: Văn phòng Chuyển đổi số - Cục Phát 

triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 - Website: http://digital.business.gov.vn  

 - Facebook: https://www.facebook.com/chuyendoisodn  

 - Email: digital@mpi.gov.vn/chuyendoiso.mpi@gmail.com  

 - Hotline: 080-43853. 

 Để triển khai thực hiện “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

giai đoạn 2021-2025”, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp,  

hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, thực hiện. Đề 

nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp, gửi thông tin tài liệu, đăng ký tham 

gia chuyển đổi số, đăng ký cung cấp giải pháp chuyển đổi số đến các hợp tác xã, 

hộ kinh doanh cá thể thuộc địa phương mình quản lý./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Các DN, HTX, hộ kinh doanh; 

- Trang thông tin điện tử SKHĐT, 

Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh;  

- Bộ phận Một cửa tại Trung tâm PVHCC; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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