
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 

Số:         /KH-SCT  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                   

 

Nam Định, ngày       tháng 9 năm 2022 
                

 

KẾ HOẠCH 

   Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 

2022-2025 trong lĩnh vực ngành Công Thương 

 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về “Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số 

giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định”. 

Sở Công Thương Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược 

quốc gia phát triển kinh tế số giai đoạn 2022-2025 trong lĩnh vực ngành Công 

Thương với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu  

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ và phân công cho các phòng, đơn vị thuộc Sở 

để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/8/2022 của 

UBND tỉnh Nam Định về “Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số 

và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định”. 

- Phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực Công Thương theo 

hướng tinh gọn và tăng hiệu quả của chuỗi cung ứng, góp phần hiện đại hóa chu 

trình sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu… 

2. Nhiệm vụ  

- Thúc đẩy thương mại điện tử tại các vùng nông thôn có tiềm năng phát 

triển, tăng cường liên kết thương mại điện tử giữa các huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh. Hỗ trợ người dân đưa sản phẩm dịch vụ của mình lên các sàn 

thương mại điện tử để góp phần đưa mỗi một người dân thành một doanh nhân. 

- Đào tạo kỹ năng số cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh 

doanh… coi thương mại điện tử là yếu tố quan trọng thực hiện Chiến lược quốc 

gia phát triển kinh tế số giai đoạn 2022-2025 trong lĩnh vực ngành Công 

Thương 

- Phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị, kết nối 

các nhà sản xuất lớn, các nhà phân phối vừa và nhỏ, các nhà bán buôn và các 

kênh thương mại bán lẻ, các công ty thương mại điện tử tạo thành chuỗi cung 

ứng. 

- 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 các doanh nghiệp; Tăng cường xây dựng các hệ thống 

hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử. 
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- Phát triển kinh tế số và xã hội số trong công nghiệp và năng lượng theo 

định hướng thiết lập môi trường phù hợp cho đổi mới sáng tạo, tăng cường sự 

chỉ đạo chiến lược và khai thác linh hoạt nguồn lực tài chính cho hoạt động hỗ 

trợ chuyển đổi số. Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Hoàn thiện cơ chế chính 

sách tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp, 

đặc biệt là trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hướng 

đến mô hình nhà máy thông minh, tăng trưởng xanh, bền vững và phù hợp với 

mô hình kinh tế tuần hoàn. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế điều phối hoạt động hỗ trợ 

chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; các dự án chuyển 

đổi số mẫu có tính đại diện và khả thi, qua đó dẫn dắt phong trào chuyển đổi số 

và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp sản xuất. 

- Nền tảng số kết nối doanh nghiệp sản xuất với các chuyên gia công 

nghệ và các nhà cung cấp giải pháp chuyên nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp 

chuyển đổi số; tăng cường liên kết kinh doanh theo mô hình hợp tác tiên tiến 

giữa các doanh nghiệp sản xuất với đối tác trong nước và quốc tế đế tạo ra các 

giá trị mới, chia sẻ mạng lưới dịch vụ và tài nguyên dữ liệu, thông tin. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế 

số và xã hội số trong lĩnh vực năng lượng; phát triển lưới điện thông minh tại 

Việt Nam. 

- Triển khai các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch phát triển 

thương mại điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-

2025. 

3. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Kế hoạch Tổng Hợp: 

+ Tham mưu triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2021-2025, xây dựng báo cáo tổng kết Kế hoạch từng năm. 

+ Khảo sát, đánh giá nhu cầu và đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho các 

doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh…  

+ Hỗ trợ kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng 

xuất khẩu chủ lực.  

+ Tham mưu Sở phối hợp các cơ quan liên quan xúc tiến thương mại qua 

nền tảng số, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử. 

+ Là đầu mối tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thương mại 

điện tử, kinh tế số trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử 

Sở Công Thương, hội nghị, hội thảo, tờ rơi, tờ gấp … 

+ Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu văn phòng đại diện chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

- Phòng Quản lý thương mại: 
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+ Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn và các đơn vị liên quan hỗ trợ phân phối sản phẩm, hàng hóa của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ sản xuất nông sản, cung ứng sản phẩm, dịch vụ, tăng 

cường hoạt động kinh doanh qua mạng, nhất là các sản phẩm OCOP, sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực. 

+ Tham mưu kế hoạch xây dựng hệ cơ sở dữ liệu hạ tầng thương mại 

trong đó tập trung chợ truyền thống. 

+ Chủ trì, tham mưu cho Sở phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 

kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics. 

- Phòng Quản lý Công nghiệp: Tham mưu lãnh đạo Sở chuyển đổi số phát 

triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Nam Định theo từng giai đoạn. Xây dựng kế hoạch 

số hóa các Cụm công nghiệp. 

- Phòng Quản lý năng lượng: Hướng dẫn, đôn đốc Công ty Điện lực Nam 

Định xây dựng chiến lược, kế hoạch đẩy nhanh việc thực hiện số hóa hoạt động 

cấp điện và kinh doanh, dịch vụ nhằm đầu tư phát triển mạng lưới điện thông 

minh, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh của Tỉnh. 

- Văn phòng Sở: Tham mưu nâng cấp giao diện trang Web của Sở, phối 

hợp các phòng, đơn vị đưa nội dung liên quan đến các hoạt động thương mại tự 

do, quản lý Cụm công nghiệp, Thương mại điện tử, liên kết Web… nhằm nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Sở Công Thương phụ 

trách. 

- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Xây dựng kế hoạch 

thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương trong Kế hoạch hành động số 

50/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Đề án đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại giai đoạn 2021- 2030” tỉnh Nam Định năm 2022 và kế hoạch khung 

giai đoạn 2022-2025. 

- Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch, căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các phòng, đơn vị cụ thể hoá thành 

các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo từng năm, triển khai thực hiện. 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện.  

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở Công Thương; 

- Lưu VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

   
 

 

Vũ Thị Kim 



Phụ lục 

Một số nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trong lĩnh vực 

ngành Công Thương 

 (Kèm theo văn bản số        /KH-SCT ngày      tháng 9 năm 2022) 

 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian  

thực hiện 

1 

+ Tham mưu triển khai Kế hoạch phát triển thương mại 

điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, xây dựng báo 

cáo tổng kết Kế hoạch từng năm. 

+ Khảo sát, đánh giá nhu cầu và đào tạo kỹ năng chuyển 

đổi số cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh 

doanh…  

+ Hỗ trợ kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các 

ngành hàng xuất khẩu chủ lực.  

+ Tham mưu Sở phối hợp các cơ quan liên quan xúc tiến 

thương mại qua nền tảng số, tham gia các sàn giao dịch 

thương mại điện tử. 

+ Là đầu mối tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

thương mại điện tử, kinh tế số trên phương tiện thông tin 

đại chúng, trang thông tin điện tử Sở Công Thương, hội 

nghị, hội thảo, tờ rơi, tờ gấp … 

+ Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu văn phòng đại diện chi 

nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các đơn 

vị liên quan 

2022-2025 

2 
+ Tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan hỗ trợ phân 

Phòng Quản lý 

thương mại 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các đơn 
2022-2025 
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phối sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ 

trợ sản xuất nông sản, cung ứng sản phẩm, dịch vụ, tăng 

cường hoạt động kinh doanh qua mạng, nhất là các sản 

phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực. 

+ Tham mưu kế hoạch xây dựng hệ cơ sở dữ liệu hạ tầng 

thương mại trong đó tập trung chợ truyền thống. 

+ Chủ trì, tham mưu cho Sở phối hợp với các đơn vị liên 

quan triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và 

phát triển dịch vụ logistics. 

vị liên quan 

3 

Tham mưu lãnh đạo Sở chuyển đổi số phát triển công 

nghiệp hỗ trợ tỉnh Nam Định theo từng giai đoạn. Xây 

dựng kế hoạch số hóa các Cụm công nghiệp. 

Phòng Quản lý công 

nghiệp 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các đơn 

vị liên quan 

2022, và 

các năm 

tiếp theo 

4 

Hướng dẫn, đôn đốc Công ty Điện lực Nam Định xây dựng 

chiến lược, kế hoạch đẩy nhanh việc thực hiện số hóa hoạt 

động cấp điện và kinh doanh, dịch vụ nhằm đầu tư phát 

triển mạng lưới điện thông minh, từng bước đáp ứng yêu 

cầu phát triển đô thị thông minh của Tỉnh. 

Phòng Quản lý năng 

lượng 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các đơn 

vị liên quan 

Quý 

IV/2022, và 

các năm 

tiếp theo 

5 

Tham mưu nâng cấp giao diện trang Web của Sở, phối hợp 

các phòng, đơn vị đưa nội dung liên quan đến các hoạt 

động thương mại tự do, quản lý Cụm công nghiệp, Thương 

mại điện tử, liên kết Web… nhằm nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Sở Công Thương phụ 

trách. 

 Văn phòng Sở 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các đơn 

vị liên quan 

Tháng 

10/2022, và 

các năm 

tiếp theo 

6 

Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công 

Thương trong Kế hoạch hành động số 50/KH-UBND ngày 

12/4/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Đề án đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại 

Các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các đơn 

vị liên quan 

2023-2025 
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hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021- 2030” tỉnh 

Nam Định năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-

2025. 
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