UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 381 /KH-SCT

Quảng Trị, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 4715/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trịvề việc phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212025;
Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai
đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Quyết định số 2951/QĐ-BCT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển TMĐT
quốc gia năm 2022;
Căn cứ Công văn số 196/SCT-VP ngày 11/02/2022 của Sở Công Thương về
việc Dự toán chi NSNN năm 2022 kinh phí không tự chủ,
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2022
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ
trợ các doanh nghiệp địa phương tham gia các sàn TMĐT uy tín trong nước.
2. Duy trì Sàn TMĐT tỉnh Quảng Trị và Liên kết Sàn TMĐT tỉnh Quảng Trị
với các tỉnh khác trong nước.
3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực TMĐT tỉnh Quảng Trị và tổ chức lớp tập
huấn TMĐT cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam (Lazada,
Shopee…) triển khai các chương trình tiêu thụ hàng hoá tại thị trường nội địa
thông qua các kênh thương mại điện tử.
2. Nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho cán bộ QLNN, doanh
nghiệp và thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn.
3. Phối hợp đơn vị tư vấn hỗ trợ truy xuất nguồn gốc điện tử cho một số doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

4. Vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị và liên kết Sàn với các sàn
TMĐT của các tỉnh lân cận nhằm quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, các
sản phẩm OCOP…
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị năm 2022 bao gồm:
- Nguồn kinh phí Trung ương: kinh phí thực hiện Chương trình phát triển
TMĐT quốc gia năm 2022 do ngân sách Trung ương cấp.
- Nguồn kinh phí địa phương: kinh phí phát triển hoạt động thương mại điện
tử được cấp cho Sở Công Thương năm 2022.
- Nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ, huy động của các doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).
(Dự toán kinh phí thực hiện tại Phụ lục đính kèm).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Công Thương
Chủ trì, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công
Thương), UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch phát
triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022, cụ thể:
- Phòng Quản lý thương mại có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện có
hiệu quả Kế hoạch này.
- Bộ phận kế toán có trách nhiệm tham mưu, bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo
thực hiện Kế hoạch đề ra.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Đề xuất, lập danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn có nhu cầu hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh và gửi về Sở Công Thương xem xét, phê duyệt.
3. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ
- Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động thương mại
điện tử; xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến cạnh tranh, phát triển.
- Chủ động cập nhật các công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử
để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kết nối khách hàng,
bán hàng đa kênh.

Trên đây là Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị. Sở Công Thương yêu cầu phòng chuyên môn, các đơn vị, tổ chức
và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- GĐ, PGĐ Nguyễn Hữu Hưng;
- Kế toán Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hưng

Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-SCT ngày / 3 /2022 của Sở Công Thương)
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Nội dung công việc

Thời gian
Tổng số
Nguồn kinh phí
thực hiện
NSTW
Đối ứng
Chương trình phát triển TMĐT tỉnh
210.000.000
210.000.000
Hỗ trợ truy xuấtnguồn gốc Tháng 4 –
30.000.000
30.000.000
một số doanh nghiệp tỉnh
10/2022
Giải pháp liên kết sàn Tháng 4 –
20.000.000
20.000.000
TMĐT với các tỉnh
10/2022
Vận hành, duy trì hosting Tháng 5 –
40.000.000
40.000.000
sàn giao dịch TMĐT tỉnh 11/2022
Quảng Trị
Duy trì Cổng thông tin Tháng 4 –
6.000.000
6.000.000
XNK hàng hóa tỉnh Quảng 12/2022
Trị
Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Tháng 5 –
70.500.000
70.500.000
Trị tham gia các sàn TMĐT 11/2022
trong nước
Đối ứng chương trình Tháng 5 –
43.500.000
43.500.000
TMĐT quốc gia
11/2022
(*)
Chương trình phát triển TMĐT quốc
144.500.000 101.000.000
43.500.000
gia
(*)
Đào tạo phát triển nguồn Tháng 5 –
80.000.000 56.000.000
24.000.000
nhân lực TMĐT tỉnh Quảng 11/2022
Trị
Tổ chức lớp tập huấn Tháng 5 –
64.500.000 45.000.000
19.500.000
TMĐT cho thanh niên khởi 11/2022
nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị
TỔNG CỘNG (I+II)
311.000.000 101.000.000 210.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm mười một triệu đồng chẵn).
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