
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH KHÊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:               /UBND-PVHTT 

V/v thông tin thường niên chuyển 

đổi số doanh nghiệp 2021: Rào cản 

và nhu cầu chuyển đổi số 

Thanh Khê, ngày     tháng 02 năm 2022 

 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận 

Thực hiện Công văn số 278/STTTT-CNTT ngày 07 tháng 02 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng về việc sử dụng Báo cáo 

thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển đổi 

số; Theo đó, bản điện tử của Báo cáo đã được công bố rộng rãi trên Cổng thông 

tin Chương trình (http://digital.business.gov.vn) và Cổng thông tin doanh nghiệp 

(http://business.gov.vn); 

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thuộc quận: 

- Triển khai thông tin, phổ biến đến các Hội ngành nghề, doanh nghiệp 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn mình quản lý để biết, sử dụng; 

- Tải tài liệu đăng trên chuyên mục “Chuyển đổi số” của Trang thông tin 

điện tử cơ quan mình (Riêng Trang thông tin điện tử của quận giao cho Văn 

phòng UBND quận thực hiện đăng tải). 

Chú ý: Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương cần tư vấn hoặc 

có yêu cầu liên quan đến chuyển đổi số; Doanh nghiệp, Hiệp hội vui lòng liên hệ 

trên 02 Cổng thông tin trên, hoặc gọi đến Tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng (bấm 

phím: *1022) hoặc mail đến hộp thư: stttt@danang.gov.vn). 

 Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- TT Quận ủy; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Tường Vân 
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