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KẾ HOẠCH 

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số  

trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh  

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 

 
 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Quyết định số 

377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Chương trình hành 

động số 200/CTr-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến 

lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND 

tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; Văn bản số 1547/BTTTT-THH ngày 14/5/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc đề nghị phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông 

tại Văn bản số 43/TTr-STTTT ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị 

số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 

26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. 

2. Thu hút đầu tư phát triển công nghệ số, khuyến khích khởi nghiệp sáng 

tạo phát triển và ứng dụng công nghệ số tạo ra các dich vụ mới; hình thành phong 

trào chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

II. MỤC TIÊU  

1. Phấn đấu trên 80% doanh nghiệp và 100% hợp tác xã, hộ kinh doanh 

được tiếp cận các chương trình tuyên tuyền, tập huấn và hỗ trợ chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên sàn 

thương mại điện tử; từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số 

và doanh nghiệp số.  
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2. Hàng năm tổ chức các sự kiện giới thiệu các nền tảng công nghệ số phục 

vụ quản lý, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, 

tuyên truyền rộng rãi và tạo phong trào chuyển đổi số sâu rộng trong cộng đồng 

doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong toàn tỉnh. 

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số tối thiểu 1000 lượt/năm cho cán 

bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. 

4. Phát triển cổng thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu mở phục vụ cộng 

đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, phát 

triển sản xuất - kinh doanh. 

5. 100% doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics, xuất khẩu hàng hóa ứng 

dụng đồng bộ các nền tảng công nghệ số, phần mềm thông minh, tự động hóa toàn 

phần hoặc từng phần hoạt động logistics, hoạt động xuất khẩu.  

6. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký mới trong lĩnh vực công 

nghệ cung cấp các giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm 

bảo đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, đưa công nghệ số vào mọi lĩnh 

vực của đời sống, kinh tế - xã hội. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển công nghệ 

số, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh 

Xây dựng các tài liệu, ấn phẩm, phóng sự, chuyên mục truyền thông về 

chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; thường xuyên tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, phổ biến các chủ trương, chính sách cho mọi người dân, doanh nghiệp 

về hiệu quả và kết quả của chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và sự phát 

triển của kinh tế số bằng nhiều hình thức và nhiều phương tiện truyền thông khác 

nhau.   

Tổ chức các sự kiện hằng năm về chuyển đổi số, giới thiệu sản phẩm công 

nghệ số, nền tảng số phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh và kinh tế số trong 

mọi lĩnh vực, giới thiệu các nền tảng số tham gia Chương trình chuyển hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình được phê duyệt tại Quyết 

định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông); giới 

thiệu, quảng bá các sản phẩm sản xuất trong tỉnh có ứng dụng công nghệ số. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cung cấp các nguồn dữ liệu, tài liệu 

về chuyển đổi số giúp mọi thành phần kinh tế khai thác, trao đổi thúc đẩy chuyển 

đổi số trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế số. 

Tổ chức khen thưởng, vinh danh các các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh điển hình về chuyển đổi số hằng năm và công bố rộng rãi trên các phương 

tiện truyền thông. 

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

theo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số được phê duyệt 

tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 
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2. Bổ sung chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số 

và doanh nghiệp số, hợp tác xã số  

Rà soát các chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, tham mưu bổ sung chính sách thu hút và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số; xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi số phát triển doanh nghiệp 

số, hợp tác xã số và chuyển đổi số phát triển hộ kinh doanh. 

Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển khu 

công nghệ thông tin tập trung của tỉnh, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo phát 

triển công nghệ số và kinh tế số. 

3. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số và thúc đẩy chuyển đổi số 

trong sản xuất, kinh doanh 

Đưa nội dung thu hút đầu tư phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung, 

thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ số, đầu tư phát triển các trung 

tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số vào các kế hoạch, hoạt động tiếp xúc, 

xúc tiến thu hút đầu tư hằng năm của tỉnh. 

Tổ chức các sự kiện hằng năm nhằm khuyến khích phong trào khởi nghiệp 

sáng tạo phát triển công nghệ số và ứng dụng công nghệ số phát triển kinh tế số 

trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Diễn đàn về phát 

triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số, hợp tác xã số trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh.  

Triển khai các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển 

đổi số và hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp theo từng nhóm đối tượng như: doanh 

nghiệp phát triển công nghiệp, doanh nghiệp phụ trợ tại các khu kinh tế, khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh vực; các hợp 

tác xã và hộ kinh doanh. 

Phát triển hạ tầng số bảo đảm điều kiện sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu kết 

nối, triển khai các nền tảng công nghệ số phục vụ chuyển đổi số trong sản xuất, 

kinh doanh và phát triển kinh tế số. 

Thường xuyên khảo sát, đánh giá nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh các chính sách, chương trình phù hợp, 

kịp thời.  

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ thúc đẩy và hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp theo Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số được phê duyệt tại Quyết định số 377/QĐ-

BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn kinh 

phí đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn tài chính hợp pháp khác 

theo quy định hiện hành. Huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp và các tổ 

chức kinh tế - xã hội tham gia triển khai Kế hoạch.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn và đôn đốc các sở ban ngành, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện kế hoạch này. 

b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan 

báo, đài phát thành và truyền hình đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. 

c) Phối hợp với các ngành rà soát, xây dựng, bổ sung các chính sách thúc 

đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh, 

đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo phát triển công nghệ số và kinh tế số. 

d) Bảo đảm triển khai đồng bộ hạ tầng truyền dẫn, phạm vi phủ sóng 3G, 

4G và mạng Internet cáp quang trên địa bàn tỉnh; từng bước triển khai thử nghiệm 

và nhân rộng mạng viễn thông 5G trên địa bàn tỉnh; thường xuyên hỗ trợ hướng 

dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận và khai thác dịch vụ viễn 

thông, internet và điện toán đám mây phục vụ chuyển đổi số. 

đ) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các nội 

dung theo Chương trình chuyển đổi số do Bộ chủ trì. 

e) Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng 

năm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan 

rà soát, bổ sung chính sách thúc đẩy phong trào và thu hút hoạt động khởi nghiệp 

sáng tạo phát triển công nghệ số và kinh tế số; thúc đẩy phát triển các mô hình 

vườn ươm công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.  

b) Triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển 

doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số có khả năng tăng trưởng nhanh dựa 

trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.  

c) Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 

công nghệ số.  

d) Triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

công nghệ số; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu và 

phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến.  

đ) Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số tiếp cận các nguồn vốn, chính sách 

hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với hoạt động nghiên cứu, đổi 

mới, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp 

công nghệ số trên địa bàn tỉnh.  
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3. Sở Công Thương  

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên 

quan rà soát, xây dựng chính sách thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế số trong 

tất cả các ngành, các địa phương trên toàn tỉnh.  

b) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp, người tiêu dùng 

các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử, các 

kỹ năng khai thác ứng dụng thương mại điện tử để giao dịch mua, bán hàng hóa; 

tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó với hành vi tiêu cực, gian lận trong 

thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.  

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

a) Phối hợp rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, 

thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số và tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục tiếp cận, gia nhập thị trường.  

b) Chủ trì, tổ chức thực hiện các hoạt động giới thiệu để các cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp xúc tiến thiết lập hoạt động về công nghệ số tại Hà Tĩnh. 

5. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp 

dịch vụ công của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và thúc 

đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan 

xây dựng, tổ chức các chương trình, sự kiện tại Khu kinh tế nhằm tuyên truyền, 

hỗ trợ doanh nghiệp trong Khu kinh tế, các khu công nghiệp đẩy mạnh chuyển 

đổi số. 

6. Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp cấp huyện  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan xây dựng, 

tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp thực 

hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh nhằm nâng 

cao năng sất, hiệu quả, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh 

phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh.  

7. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

a) Các sở, ban, ngành:  

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý nhà nước và cung 

cấp dịch vụ công nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển 

đổi số; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành 

thực hiện chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh.  

b) UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản lý nhà nước và cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp; thường xuyên 

tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công chức về ứng dụng 

công nghệ số và phát triển kinh tế số.   
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- Tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế số, đặc biệt là hợp 

tác xã nông nghiệp.  

8. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền doanh nghiệp 

công nghệ số, sản phẩm công nghệ số "Make in Viet Nam", phong trào khởi 

nghiệp sáng tạo và hoạt động chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh.  

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

sở, ban ngành, địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở 

Thông tin và Truyền thông) để xem xét, phối hợp giải quyết./.  
  

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Trung tâm HTPTDN&XTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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