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KẾ HOẠCH 

 Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn  

2022-2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực ngành Công Thương 

 

Thực hiện 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.  

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

chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực 

ngành Công Thương được phân công với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu  

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số theo chỉ đạo của 

Chính phủ và Nghị quyết số 09-NQ/TU; xác định lộ trình rõ ràng, hợp lý để tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; Phân công trách nhiệm cụ thể 

cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phối hợp thực hiện các nội dung phát triển 

kinh tế số tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025 trong lĩnh vực ngành Công 

Thương bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

- Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh 

nghiệp và cộng đồng. Thu hẹp khoảng cách phát triển thương mại điện tử giữa 

tỉnh Nam Định và các thành phố lớn. Xây dựng thị trường thương mại điện tử 

lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững. Mở rộng thị trường tiêu 

thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương 

mại điện tử; đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người 

dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, công nghệ số trên có phương tiện 

thông tin đại chúng như: Truyền hình; Báo chí; Phát tờ rơi, tờ gấp… 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về 

chuyển đổi số cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người lao động… 

trên địa bàn tỉnh Nam Định nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh 

nghiệp và cơ quan nhà nước để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trong lĩnh 

vực ngành Công Thương. 

- Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động công 

tác quản lý nhà nước: Phấn đấu tới năm 2023 đạt 100% số hóa kết quả giải quyết 
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thủ tục hành chính; Thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đạt 70% thủ tục hành 

chính. 

2. Nhiệm vụ  

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp phát triển kinh 

tế số tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh 

vực ngành Công Thương được phân công: 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của các cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự  

cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số. Tăng cường công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi 

số.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành, 

giải quyết công việc và cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện 

triệt để gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử (ký số) giữa các cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả  giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ. Thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết 

thủ tục hành chính trực tuyến không dùng tiền mặt đối với 100% thủ tục hành 

chính có thu phí, lệ phí. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan, 

các quy trình xử lý công việc trong nội bộ cơ quan, với Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh và giao dịch các cơ quan hành chính khác; Thực hiện chế độ 

báo cáo định kỳ, thống kê chỉ tiêu trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

tỉnh Nam Định.  

Thường xuyên rà soát nhu cầu, phối hợp xây dựng chương trình nâng cao 

nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số cho cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

công nghệ thông tin...; Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đánh giá mức 

độ phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4. 

- 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;  

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 
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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. 

- Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc 

đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện 

1. 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 và triển khai thực hiện. 

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

hiện. Tổng hợp kết quả báo cáo Sở Thông tin và truyền thông trước ngày 10/12 

hàng năm. 

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

nội dung cụ thể của Kế hoạch, các phòng, đơn vị chủ động đề xuất, gửi phòng 

Kế hoạch tổng hợp để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc xem xét, quyết định. 

 
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 
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