
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 640 /UBND-VHTT 
V/v tăng cường thực hiện Chương 

trình xác định chỉ số đánh giá mức 

độ chuyển đổi số doanh nghiệp và 

hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện Chi Lăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
 

Chi Lăng, ngày  15 tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi 

số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình xác định chỉ số 

đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện. Đánh giá đúng thực tế mức độ sẵn sàng, mức độ chuyển đổi số 

của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây gọi chung là 

doanh  nghiệp) trên địa bàn huyện để có kế hoạch, giải pháp phù hợp giúp các 

doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng 

cao năng lực và lợi thế cạnh tranh; giúp các cơ quan, đơn vị chức năng có thêm 

công cụ đánh giá hiệu quả quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ 

doanh nghiệp chuyển đổi số trên phạm vi toàn huyện. 

Ủy ban nhân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

Ủy ban nhân dân các xã thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế  của 

đơn vị xây dựng các phương án, tổ chức tuyên truyền đến người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển 

đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. 

(Nội dung, thời gian triển khai, sản phẩm thực hiện chi tiết tại phụ lục kèm 

theo Kế hoạch số 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn được gửi kèm 

theo công văn này). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo 

kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện khi có yêu cầu báo./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện 

- Lưu VT, VHTT (NHH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

 

Vi Quang Trung 



2 

 

 

 

 


		2022-04-18T11:15:56+0700




