
UBND TỈNH THANH HOÁ 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /STNMT - CNTT 

         V/v triển khai Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. 

Thanh Hoá, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Sở. 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2135/STTTT&CNTT 

ngày 12/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp đẩy mạnh triển 

khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Giám đốc Sở yêu cầu 

các đơn vị thuộc Sở triển khai một số nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin:  

- Đăng tải toàn bộ nội dung Công văn số 2135/STTTT&CNTT ngày 12/10/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông và Công văn số 3948/BTTTT-THH ngày 8/10/2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. 

2. Giao trưởng các đơn vị thuộc Sở: 

Phổ biến Công văn số 2135/STTTT&CNTT ngày 12/10/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông và Công văn số 3948/BTTTT-THH ngày 8/10/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

Sở; chủ động truy cập Cổng thông tin điện tử của Sở, tìm hiểu và nghiên cứu nội 

dung công văn để thông tin đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, tham 

gia khảo sát tại địa chỉ:  nhằm giúp Bộ Thông tin và Truyền https://bit.ly/3CZzxJP

thông đánh giá hiện trạng sử dụng các nền tảng số thuộc Chương trình SMEdx và 

nhu cầu của các doanh nghiệp với các nền tảng số để có những cải thiện, bổ sung 

phù hợp với nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.   

Theo các nội dung trên, yêu cầu Trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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