
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC TIN HỌC HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /THH-CPĐT            Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021  

V/v đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền  

triển khai Chương trình hỗ trợ doanh               

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 

                Trung ương. 

 

Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”, ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi số (gọi tắt là Chương trình). 

Để triển khai hiệu quả Chương trình trên đến cộng đồng các doanh nghiệp tại 

các địa phương, ngày 14/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi văn bản số 

1547/BTTTT-THH đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

về việc đề nghị phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi số. 

Căn cứ văn bản số 1547/BTTTT-THH, Cục Tin học hóa đề nghị Sở Thông tin 

và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các Sở, 

ban, ngành, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh/thành phố, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ 

và vừa tại địa phương tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số cho cộng 

đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời vận động các doanh nghiệp tham gia 

Chương trình và sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại Cổng thông tin điện tử 

của Chương trình theo địa chỉ: http://smedx.mic.gov.vn hoặc http://smedx.vn.  

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin điện tử của Chương trình được gửi 

kèm theo công văn này; tài liệu đã được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tại địa 

chỉ: https://smedx.vn/huong-dan-su-dung để các đơn vị tham khảo sử dụng. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Ông Dư Đăng 

Long, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm thử, Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin 

học hóa (ĐT: 0914.992.257, email: ddlong@mic.gov.vn). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Vụ Quản lý doanh nghiệp; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CPĐT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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