
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:             /STTTT-CNTT 

V/v lấy ý kiến về nhu cầu, yêu cầu triển khai 

chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng    năm 2021 

          Kính gửi:   

- Hiệp hội, Hội ngành nghề trên địa bàn thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;  

- Các sở, ban, ngành;  

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố;  

- UBND quận, huyện, phường, xã; 

- Các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố; 

- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng. 

 

Để triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 17/6/2012 và UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 

2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 27/8/2021, 

Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã ban hành Công văn số 

2491/STTTT-CNTT về việc khảo sát, lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu 

chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.  

Đến nay, số lượng tham gia ít, chưa có nhiều yêu cầu và đủ dữ liệu để Sở 

TT&TT tham mưu triển khai các ứng dụng, nhiệm vụ cần thiết theo nhu cầu 

thực tế; cũng như đưa ra các mô hình chuyển đổi số theo từng ngành/lĩnh vực để 

doanh nghiệp tham khảo, sử dụng. 

Sở TT&TT kính đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, Hiệp hội, doanh nghiệp, 

địa phương, cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố quan tâm, tham gia như sau:  

1. Các Hiệp hội, Hội ngành nghề, doanh nghiệp tham gia có ý kiến về nhu 

cầu, yêu cầu triển khai chuyển đổi số của chính mình hoặc cho ngành, lĩnh vực 

khác (qua Cổng chuyển đổi số thành phố: https:/dx.danang.gov.vn/; hoặc Cổng 

góp ý thành phố: https://gopy.danang.gov.vn/ hoặc app mobile hoặc Trung tâm 

Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng: điện thoại: *1022). 

2. Các sở, ban, ngành; các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố; 

UBND quận, huyện, phường, xã: Tiếp tục thông tin, yêu cầu đến người dân, các 

Hiệp hội, Hội ngành nghề, doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn 

mình quản lý được biết và thực hiện khảo sát như trên. 
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3. Các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố thông tin, tuyên truyền 

để người dân, doanh nghiệp biết; tham gia cho ý kiến về nhu cầu, yêu cầu 

triển khai chuyển đổi số; 

4. Sở Văn hoá Thể thao có ý kiến để đưa thông tin lên các màn hình 

công cộng trên địa bàn thành phố (hình ảnh, clip kèm theo) để người dân, 

doanh nghiệp biết; tham gia cho ý kiến về nhu cầu, yêu cầu triển khai chuyển 

đổi số; 

5. Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng tổ chức truyền thông qua 

các kênh mạng xã hội và hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp biết; tham 

gia cho ý kiến về nhu cầu, yêu cầu. 

Thông tin đầu mối hỗ trợ và tiếp nhận ý kiến: Ông Thái Thanh Hải 

(Trưởng phòng, điện thoại: 0969701168), ông Trần Văn Lập (Chuyên viên, điện 

thoại: 0888169679). 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, Hiệp 

hội, doanh nghiệp, địa phương, cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố quan 

tâm, tích cực triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 
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