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Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh
giá mức độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ
thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Công văn số 298/BTTTTQLDN ngày 28/01/2022 về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức
độ chuyển đổi số DN và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, Cục Phát
triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (PTTTDN) trân trọng
gửi Quý Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu và phối hợp triển khai một số
nội dung sau:
1. Nghiên cứu triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm
2025, định hưởng đến năm 2030 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Quý
cơ quan, đơn vị quản lý.
2. Có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh
vực mình quản lý tích cực triển khai chuyển đổi số, chủ động tham gia Đề án
xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy
doanh nghiệp chuyển đổi số theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT.
3. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của
doanh nghiệp trước ngày 05 tháng 12 gửi về Cục Phát triển thị trường và doanh
nghiệp khoa học và công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để
tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Thơ (0918619128 –
nttho@most.gov.vn)
Trên đây là một số ý kiến của Cục PTTTDN gửi Quý cơ quan, đơn vị để
nghiên cứu, phối hợp triển khai.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Phạm Hồng Quất (để báo cáo);
- Lưu: VT, DN.
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