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KẾ HOẠCH 

 Thực hiện nhiệm vụ “phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

Thực hiện Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại 

trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh 

Nam Định; 

Sở Công Thương Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

“Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045” trên địa bàn tỉnh Nam Định được phân công với những nội dung chủ yếu 

sau: 

I. Mục đích, yêu cầu  

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 

15/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược 

“Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045” trên địa bàn tỉnh Nam Định để đề ra biện pháp tổ chức thực hiện, cụ thể:  

- Giai đoạn 2021-2030: Tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng đạt tốc độ tăng bình quân 10%;  Tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương 

mại, cửa hàng tiện lợi) chiếm 30-35%; Phấn đấu 35 - 40% doanh nghiệp nhỏ và 

vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện của 

tỉnh và các sàn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước, 

80% doanh nghiệp có website riêng quảng bá thương hiệu sản phẩm…; 80% hệ 

thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại áp dụng 

phương thức thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện điện tử. 

- Giai đoạn 2031-2045: Tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng đạt tốc độ tăng bình quân 12%; Tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng trao đổi qua các cơ sở bán lẻ hiện đại (như siêu thị, trung tâm thương 

mại, cửa hàng tiện lợi) chiếm 50%; Phấn đấu 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa 

hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện của tỉnh 

và các sàn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước, 100% 

doanh nghiệp có website riêng quảng bá thương hiệu sản phẩm…; 100% hệ 
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thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại áp dụng 

phương thức thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện điện tử. 

II. Nhiệm vụ  

1. Đề xuất chính sách, góp ý các Luật, Nghị định, Thông tư theo yêu cầu 

của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng thể chế, hoàn thiện 

chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quản lý hoạt động thương 

mại. 

2. Tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa. Đổi mới, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản của tỉnh thông 

qua các hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản nhằm quảng bá, gắn kết giữa nhà sản 

xuất với các doanh nghiệp phân phối.  

3. Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng triển khai thực hiện Chương 

trình phát triển mạng lưới chợ toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030. Tham mưu, đề 

xuất tập trung cải tạo, nâng cấp các chợ trung tâm huyện, thành phố hiện có và 

nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm văn minh 

thương mại; đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phát triển chợ nông 

thôn, ưu tiên bố trí, phân bổ vốn đầu từ công phát triển các chợ truyền thống 

mang tính văn hóa cần bảo tồn. Hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ, xã hội hóa đầu tư chợ sau khi Nghị định về quản lý chợ mới 

được ban hành và có hiệu lực thi hành. 

4. Phát triển thương mại điện tử, loại hình thương mại dựa trên nền tảng 

số hoá. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 

22/10/2021 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 

24/7/2020 phát triển thương mại điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025. 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị 

trường, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng 

phó với những diễn biến bất lợi của thị trường. 

6. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh triển khai 

thực hiện hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, kiến thức an toàn thực 

phẩm, văn minh thương mại cho các đối tượng là những người tham gia công 

tác quản lý chợ, hợp tác xã thương mại, các hộ kinh doanh, lao động của ngành 

thương mại. 

7. Đổi mới, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường trong nước. Thực hiện 

hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là đối với các mặt hàng 

thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch về hệ 
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thống kết cấu hạ tầng thương mại. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo 

đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

8. Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt 

động thương mại. Triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 

2020, các văn bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường. Quy 

định bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Lĩnh vực Quản lý Thương  mại 

- Tham gia ý kiến, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương xây 

dựng: Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ thay thế Nghị định số 

02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 

23/12/2009 sửa đổi Nghị định số 02; Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và 

quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại. 

- Tham gia xây dựng Phương án phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Tổ chức triển khai thực hiện phương án, kế hoạch, cơ chế, chính sách 

quản lý và phát triển: các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại như chợ, trung 

tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng bán lẻ…và các loại hình 

kết cấu hạ tầng thương mại khác. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương và các Bộ 

ngành Trung ương khai thác có hiệu quả thông tin thị trường, đặc biệt là những 

thông tin phân tích, dự đoán, dự báo thị trường để hỗ trợ các doanh nghiệp phân 

phối, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh ứng phó với những biến động bất lợi của thị 

trường. Tổ chức các kênh thông tin và thực hiện quảng bá sản phẩm thân thiện 

môi trường, cơ sở phân phối bền vững tới người tiêu dùng thông qua xây dựng 

hoạt động truyền thông. 

- Khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng 

lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành 

các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; 

Tổ chức hoạt động điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu các 

mặt hàng thiết yếu, bình ổn và thúc đẩy thị trường nội tỉnh phát triển. 

2. Lĩnh vực Kế hoạch tổng hợp 

- Tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp 

nhằm nâng cao trình độ tham gia và khai thác các ứng dụng thương mại điện tử 

của doanh nghiệp, tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu 

dùng với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử;  



4 

 

  

- Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất 

khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển 

thương mại điện tử tại địa phương. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ phân phối sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ sản xuất nông sản trên môi trường thương 

mại điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ trên các nền tảng số, thương mại điện tử, ứng dụng sản xuất thông minh. 

Tăng cường hoạt động kinh doanh qua mạng, phát triển thương mại điện tử đối 

với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm OCOP của tỉnh. 

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, thu hút 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho các doanh nghiệp tham 

gia vào quá trình chuyển đổi số. 

- Tổ chức triển khai các Chương trình thực hiện Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. 

3. Lĩnh vực Kỹ thuật An toàn môi trường 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định về vệ 

sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, nâng cao ý thức đẩy 

mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại. 

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng là 

người tham gia công tác quản lý chợ, các hộ kinh doanh, người lao động trong 

ngành thương mại. 

4. Lĩnh vực Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

- Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động xúc 

tiến thương mại tiêu thụ nông sản của tỉnh thông qua các hội nghị xúc tiến tiêu 

thụ nông sản nhằm quảng bá, gắn kết giữa nhà sản xuất với các doanh nghiệp 

phân phối.  

- Triển khai các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa, gắn kết lưu thông với 

sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa. 

- Tổ chức, tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để quảng 

bá, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố giao Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ 

tầng căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở Công Thương xây dựng chương 

trình thực hiện nhiệm vụ “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn huyện, thành phố gửi về Sở Công 

Thương trước ngày 20/7/2022 để theo dõi, kiểm tra theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những 

nội dung cụ thể của Kế hoạch, đề nghị chủ động đề xuất, gửi phòng Quản lý 
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Thương mại để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, TPNĐ; 

- Phòng KT/KT và HT các huyện, TP NĐ; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở Công Thương; 

- Lưu VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

   
 

 

Vũ Thị Kim 
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