
Phụ lục 

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2022-2025, ĐỊNH HƯỚNG 

ĐẾN NĂM 2030 TRONG LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo văn bản số      /KH-SCT ngày     tháng 02 năm 2022) 

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

thực hiện 

1 

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. 

Sở Công Thương Nam Định 

Sở Thông tin và 

truyền thông Nam 

Định và các đơn vị 

liên quan 

Hàng năm 

1.1 
In ấn và phát tài liệu phổ biến kiến thức về chuyển 

đổi số, công nghệ số cho các doanh nghiệp 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

– Sở Công Thương Nam 

Định 

Sở Thông tin và 

truyền thông Nam 

Định 

Năm 2022 

2 

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. 

Văn phòng Sở Công 

Thương Nam Định 

Sở Thông tin và 

truyền thông Nam 

Định và các đơn vị 

liên quan 

Hàng năm 



2 
 

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. 

3 

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. 

Văn phòng Sở Công 

Thương Nam Định 

Sở Thông tin và 

truyền thông Nam 

Định và các đơn vị 

liên quan 

Hàng năm 

3.1 

Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu văn phòng đại 

diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp; 

Văn phòng Sở Công 

Thương Nam Định 

Sở Thông tin và 

truyền thông Nam 

Định và các đơn vị 

liên quan 

2022-2025 

4 
Xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Phòng Quản lý Công nghiệp 

– Sở Công Thương Nam 

Định 

 Các Sở ngành, 

UBND các huyện, 

thành phố liên 

quan 

Năm 2023 

5 

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 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

Cục Thương mại 

điện tử và Kinh tế 

số 

2022 - 2025 



3 
 

5.1 

Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn vể 

thương mại điện tử, chuyển đổi số, công nghệ số 

cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước tỉnh Nam 

Định 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

– Sở Công Thương Nam 

Định 

Cục Thương mại 

điện tử và Kinh tế 

số 

Năm 2022 

6 

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. 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp; 

Phòng quản lý thương mại; 

Trung tâm khuyến công và 

xúc tiến thương mại 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

Hàng năm 

7 

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. 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp; 

Văn phòng Sở; Trung tâm 

khuyến công và xúc tiến 

thương mại 

 Các đơn vị liên 

quan 
2022-2025 
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