
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 

V/v thúc đẩy phát triển         

doanh nghiệp công nghệ số 
 

   Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Viễn thông Ngọc Hồi;  

- Chi nhánh Viettel Kon Tum tại Ngọc Hồi; 

- UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công văn số 899/UBND-KGVX ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về thúc đẩy phát 

triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp nâng cao chất lượng về phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số hàng năm. 

- Hướng  dẫn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông 

huyện, Trang thông tin điện tử huyện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam năm 2020 và các năm tiếp theo. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện: 

- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về khởi nghiệp, khởi 

nghiệp sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho 

phát triển mô hình hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng công nghệ số như 

kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. 

- Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh 

tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn:  

- Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức về chủ động tham gia 

Cuộc cách mạng lần thứ 4 theo Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27 tháng 9 năm 

2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4; tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số 

của từng ngành, đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý Nhà nước, 

trong phát triển kinh tế -xã hội. 
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- Tích cực ứng dụng các sản phẩm Công nghệ thông tin của doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, đặc biệt trong việc cung cấp 

các dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp; phấn đấu đến năm 2025 

đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực truyến đạt cấp độ 3, 4. 

- Định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao gửi UBND huyện (qua Phòng Văn hóa - Thông tin) để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, trong quá trình triển khai, 

kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Ủy ban nhân dân huyện 

để xem xét, giải quyết./. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BTT UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT,TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Châu Ngọc Lân 
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