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KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 11/03/2022 của UBND tỉnh 

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; 

Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch 

Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế 

hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2023, như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ 

và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số thích ứng với tình hình 

mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng phục hồi, tạo tiền đề 

để bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách số. 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và mức độ 

sẵn sàng chuyển đổi số của các doanh nghiệp; Hỗ trợ tư vấn cung cấp các nền 

tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Nâng cao nhận thức và các kỹ năng hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 

của công chức sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 

đổi số, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số với các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có nhu cầu. 

II. NỘI DUNG  

1. Thông tin tuyền truyền 

 - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh 

nghiệp và tuyên truyền cho doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thông tin hỗ trợ 

chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn thông qua các hoạt động truyền thông như: Báo điện tử, mạng xã hội, kênh 

truyền thanh, truyền hình của tỉnh…; Tổ chức các chuyên mục, chuyên đề về 

chuyển đổi số, lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của 

tỉnh… 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, vinh danh các 

doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số và phát 

triển kinh tế số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao trong mức độ chuyển đổi số, 
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phát triển kinh tế số; các nội dung khác liên quan đến chuyển đổi số doanh 

nghiệp và phát triển kinh tế số. 

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh 

nghiệp; Tổng hợp biên tập các tài liệu hướng dẫn chung về chuyển đổi số doanh 

nghiệp đưa lên trang thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp nội dung, 

quy trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp để các 

doanh nghiệp tham khảo, tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhất với điều kiện 

của doanh nghiệp mình. 

- Xây dựng và duy trì, vận hành trang thông tin điện tử của Sở tuyên 

truyền hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu 

về chuyển đổi số doanh nghiệp; quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số 

doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các 

kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến, …  

2. Tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số chuyển đổi số cho doanh nghiệp 

- Thu thập, tổng hợp danh sách doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh: Khảo sát, lựa chọn khoảng 30-50 doanh nghiệp tiềm năng có 

nhu cầu  tham gia các chương trình chuyển đổi số, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, chế 

biến, nông nghiệp, du lịch, thương mại … để hỗ trợ chuyển đổi số.  

- Hỗ trợ tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và các 

điều kiện để thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp được lựa chọn với các 

gói hỗ trợ chuyển đổi số chuyên biệt cho từng doanh nghiệp sau khi được đánh 

giá và lựa chọn. 

- Tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch chuyển 

đổi số, định kỳ đánh giá xác định chỉ số chuyển đổi số của doanh nghiệp và về 

phát triển kinh tế số: các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp 

có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số để triển khai 

thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng.  

 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tổ chức Mạng lưới tư vấn 

kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ việc tuyên truyền, vận động và thực hiện 

chuyển đổi số, đánh giá mức độ chuyến đổi số doanh nghiệp. 

- Phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp 

với Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. 

 4.  Hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai 

chuyển đổi số. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn các giải pháp chuyển đổi số 

cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, 

quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động 

hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản 
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xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh 

doanh. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử điển hình, tham gia 

các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, 

liên kết với các sàn giao dịch, kết nối cung - cầu theo từng ngành, lĩnh vực. 

5. Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về chuyển đổi số 

Tổ chức hội thảo, tập huấn, các hoạt động liên kết về chuyển đổi số, về 

chỉ số đánh giá mức độ CĐSDN và về phát triển kinh tế số: 

- Triển khai 02 lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; 

tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức 

cho doanh nghiệp về chuyển đổi số; đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch 

chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số, lựa chọn, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số. 

- Tổ chức hội thảo, hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến về 

chuyển đổi số cho doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội 

doanh nghiệp triển khai tổ chức các hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa theo ngành, lĩnh vực.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đăng ký kinh doanh 

- Giao Phòng Đăng ký kinh doanh là đầu mối phối phợp với Sở Thông tin 

và truyền thông và các cơ quan liên quan, văn phòng Sở, Trung tâm xúc tiến đầu 

tư thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp 

cung cấp nền tảng phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh tuyên truyền, theo dõi, tổng hợp lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp 

nền tảng phục vụ chuyển đổi số và doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số, phối 

hợp đề xuất danh sách doanh nghiệp để thực hiện khảo sát trên địa bàn. Xây 

dựng kế hoạch tổ chức khảo sát và bảng tiêu chí lựa chọn 50 doanh nghiệp tham 

gia Kế hoạch theo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp.  

- Chủ trì, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn cho doanh 

nghiệp qua các hình thức trực tiếp hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện 

đầy đủ các chính sách, quy định của pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội trên 

trang thông tin điện tử của sở để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh.  

 - Nghiên cứu, phối hợp và xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền và hướng 

dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp, tuyên truyền bộ tài liệu trên các trang thông 

tin điện tử của sở về chuyển đổi số cho doanh nghiệp  

2. Văn phòng Sở 
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Chủ trì theo dõi, vận hành trang thông tin điện tử của Sở, kết hợp với 

phòng Đăng ký kinh doanh tuyên truyền và đăng các tin bài thông tin, kiến thức, 

tài liệu tuyên truyền về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. 

3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư. 

 - Triển khai 02 khóa tập huấn về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức về 

chuyển đổi số cho doanh nghiệp, các kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho 

các doanh nghiệp. 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh lựa chọn doanh nghiệp 

để triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV: Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển 

đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình 

sản xuất. quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh; hỗ trợ doanh 

nghiệp thuê mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả 

quy trình kinh doanh, quản trị, mô hình kinh doanh,… theo quy định Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

 - Tổ chức hội nghị hội thảo, phối hợp với các tổ chức, hiệp hội doanh 

nghiệp về chuyển đổi số doanh nghiệp theo lĩnh vực của ngành. Các hoạt động 

liên kết về chuyển đổi số, về chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh 

nghiệp và về phát triển kinh tế số. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với các Website và sàn thương mại điện tử 

khi doanh nghiệp có nhu cầu, thông qua các hình thức thương mại điện tử phục 

vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng bá thương hiệu sản phẩm. 

- Phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh, tuyên truyền hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số trên trang Page Xúc tiến Đầu tư, phối hợp xây dựng biên 

soạn Bộ tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. 

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, phòng Đăng ký 

kinh doanh, Văn phòng Sở, Trung tâm xúc tiến đầu tư tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ theo sự phân công tại Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện theo 

định kỳ hằng tháng theo nhiệm vụ phân công./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo sở; 

- Văn phòng sở; TTXTĐT; 

- Lưu: VT, ĐKKD (LTVA).  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Dương Thị Hoan 
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