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KẾ HOẠCH 

 

Triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 

 

 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTG ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về 

việc chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;   

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết nhằm triển khai Chương 

trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác 

xã tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 như sau: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU  

1. Quan điểm 

Đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi chung là DNNVV) thông 

qua việc sử dụng các nền tảng số, nhằm giúp các DNNVV tối ưu hóa hoạt động, 

giảm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho DNNVV, góp 

phần phát triển kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực của địa phương. 

2. Mục tiêu 

- Phấn đấu trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và trên 50% hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các chương trình, hoạt động truyền 

cảm hứng, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số. 

- Phấn đấu trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và trên 30% hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh ở các lĩnh vực, ngành nghề triển khai ứng dụng các 

giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia vào 

các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng.  
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II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh và ngân sách 

trung ương. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí trong ngân sách của cơ quan. 

Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án, Đề án liên quan và 

sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II 

Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển 

khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ được nêu tại Kế 

hoạch này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh 

tình hình thực hiện vào cuối quý II và quý IV hàng năm./. 

 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

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

- UBND các huyện, thị xã và TP Huế; 

- Các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;                

- Báo Thừa Thiên Huế; 

- Các CQ thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Quý Phương 
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