
 

Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành; 

  - UBND các huyện, Thành phố; 

- Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-BCĐ ngày ngày 17/6/2022 của Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông về hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

tỉnh Đắk Nông năm 2022, với mục tiêu là hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ 

số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và 

lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Cụ thể, trong năm 

2022, Kế hoạch sẽ tập trung hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số cho 1.000 doanh 

nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs), hợp tác xã, hộ 

kinh doanh được sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ 

sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thuê, mua các giải pháp chuyển 

đổi số. 

Theo Chương trình thỏa thuận hợp tác chiến lược Viễn thông, Công nghệ 

thông tin giai đoạn 2022 – 2025 ký kết giữa UBND tỉnh Đắk Nông và Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Theo đó hiện nay, VNPT Đắk Nông đang 

triển khai 3 gói cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với mức cước 0 đồng, cụ thể:  

1. Cung cấp dịch vụ VNPT SmartCA (Dịch vụ ký số từ xa) với mức cước 

0 đồng.  

2. Cung cấp các dịch vụ thiết yếu dành cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã với 

mức cước 0 đồng.  

3. Cung cấp dịch vụ tổng thể cho Hộ kinh doanh cá thể với mức cước 0 

đồng.  

(Chi tiết nội dung hỗ trợ tại Phụ lục 01) 

Để truyền tải thông tin này đến quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành,  

UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa theo chức năng quản lý nhà nước phối 

hợp thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để biết, triển 

khai thực hiện. 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SKH-ĐKKD 

V/v hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số 

trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh. 

 

 

Đắk Nông, ngày      tháng       năm 2022 
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Đề nghị Quý doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có 

nhu cầu, kịp thời đăng ký hoặc liên hệ: Ông Tống Quốc Chính – Phó Giám đốc 

phụ trách Phòng Khách hàng Tổ chức - Doanh nghiệp, VNPT - Vinaphone Đắk 

Nông. Điện thoại: 0888.12.12.48; Email: chinhtq.dno@vnpt.vn để được hướng 

dẫn. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục Thuế tỉnh (p/h tuyên truyền); 

- Đài PT và TH tỉnh (p/h tuyên truyền); 

- Báo Đắk Nông (p/h tuyên truyền); 

- Trung tâm hành chính công (p/h tuyên truyền); 

- VNPT Đắk Nông; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Trang Web Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Đông 

 

mailto:chinhtq.dno@vnpt.vn
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Phụ lục 01 

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHUYỂN ĐỔI SỐ  

(Kèm theo văn bản số:      /SKH-ĐKKD ngày      /6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

I. Đối tượng ưu đãi:  

Tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân trên toàn tỉnh. 

II. Thời gian ưu đãi: 

Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2022. 

III. Nội dung ưu đãi: 

1. Cung cấp dịch vụ VNPT SmartCA với mức cước 0 đồng: 

STT Tên gói cước Cấu hình gói cước Thời gian sử dụng Giá cước 

1 
VNPT SmartCA Cá 

nhân cơ bản 
1. Tốc độ ký:  

01 lượt/s 

2. Lượt ký tối đa 

trong 24h:  

500 lượt ký 

03 tháng 0 đồng 2 
VNPT SmartCA 

Nhân viên cơ bản 

3 
VNPT SmartCA 

Doanh nghiệp cơ bản 

2. Cung cấp các dịch vụ thiết yếu dành cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã với mức 

cước 0 đồng: 

Tên gói 
Thành phần dịch vụ 

trong gói 

Số 

lượng 
ĐVT 

Thời hạn 

sử dụng 
Giá cước 

SME_Trial 

VNPT Invoice (Hóa 

đơn điện tử) 
300 Hóa đơn 

Không giới 

hạn 

0 đồng 

VNPT eContract 

(Hợp đồng điện tử) 
100 Hợp đồng 03 tháng 

VNPT SmartCA cơ 

bản (Chữ ký số theo 

mô hình ký số từ xa) 

01 
Chứng 

thư số 
03 tháng 

VNPT Asme (Phần 

mềm kế toán) 
01 Tài khoản 03 tháng 

3. Cung cấp dịch vụ tổng thể cho Hộ kinh doanh cá thể với mức cước 0 đồng: 

STT Tên gói cước Thời gian sử dụng Thành phần gói cước 

1 VNPT HKD 03 tháng 

Chữ ký số SmartCA HKD  

(03 tháng sử dụng) 

Hóa đơn điện tử (50 hóa đơn) 

Phần mềm kế toán HKD theo Thông 

tư 88 (03 tháng sử dụng) 
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