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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (gọi tắt là Chỉ 

thị 01/CT-TTg); Công văn số 1080/BTTTT-CNTT ngày 30/3/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg (Sao gửi kèm 

theo các Văn bản trên), để triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ 

thể: 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn 

tỉnh theo giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030 nhằm thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh. Dự thảo Kế hoạch 

của Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 

30/6/2020. 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh; 

- Tổng hợp các công nghệ số của doanh nghiệp hiện có trên địa bàn sẵn 

sàng cung cấp; tổng hợp nhu cầu ứng dụng sản phẩm công nghệ số của các cơ 

quan nhà nước và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo về tình hình, kết quả thực 

hiện Chỉ thị 01/CT-TTg gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan báo chí, thông tin, truyền thông: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ 
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biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị 01/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức của 

lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về mục tiêu, vai trò quan trọng 

của doanh nghiệp công nghệ số; tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với 

doanh nghiệp công nghệ số và sản phẩm Make in Viet Nam. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, CB; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu; 

- Hội Doanh nhân trẻ Lai Châu; 

- Viettel Lai Châu; 

- VNPT Lai Châu; 

- Lưu: VT, Vx4. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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