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Tên chương trình

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Nhiệm vụ, giải pháp năm 2022

1

Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển
đổi số trong Xúc tiến thương mại trên
địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở
Công Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp Khi có hướng dẫn của
và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin
Thương
Bộ Công Thương.

2

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục
vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối
hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến
thương mại số

Sở
Thương.

3

Nâng cao năng lực về ứng dụng công
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong
xúc tiến thương mại cho Sở, ban ngành,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển
khai có hiệu quả Quyết định số

và Truyền thông; Ủy ban nhân dân
các quận, huyện; các doanh nghiệp,
hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn
tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Công

Bộ Công Thương, Sở Kế hoạch và
Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền
thông, Sở Nông nghiệp và phát triển
Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã,
Hội Nông dân; Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố; doanh
nghiệp xúc tiến thương mại.

Hàng năm, từ khi Kế
hoạch được phê duyệt

2
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3.1

Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho Sở Thông tin và Sở Công Thương; Công an tỉnh; Ủy
các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh Truyền thông
ban nhân dân các huyện, thị xã,
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán
thành phố và các đơn vị có liên quan.
bộ các sở ban ngành, UBND các huyện,
thị xã, thành phố.

Hàng năm theo chương
trình của Bộ Công Thương
và chương trình xúc tiến
thương mại của tỉnh.

3.2

Tham gia các hội chợ thương mại trong Sở Công Thương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
môi trường số; hỗ trợ doanh nghiệp,
thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ủy
Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
tỉnh tham gia.
phố và các đơn vị liên quan.

Hàng năm theo chương
trình của Bộ Công
Thương và chương trình
xúc tiến thương mại của
tỉnh Quảng Nam

3.3

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng Sở Công Thương
lực về ứng dụng công nghệ thông tin và
chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại
cho Sở, ban, ngành doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả
Quyết định 1968.

4

4.1

Nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và
chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến
thương mại
Tuyên truyền, phổ biến các quy định, cơ Sở Công Thương
chế, chính sách về ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong hoạt
động xúc tiến thương mại thông qua
Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông
tin điện tử của Sở Công Thương, hệ
thống quản lý văn bản, Đài phát thanh
truyền hình Quảng Nam, báo Quảng

Bộ Công Thương; Sở Thông tin và Khi Bộ Công Thương tổ
Truyền thông; Sở Nông nghiệp và chức các lớp tập huấn trên
Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân địa bàn tỉnh.
dân các huyện, thị xã, thành phố;

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh và các đơn vị có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Khi có văn bản quy định
thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; của cơ quan có thẩm quyền.
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Hiệp hội doanh nghiệp; Đài phát
thanh truyền hình Quảng Nam, Báo
Quảng Nam; Cổng Thông tin điện tử
tỉnh và các cơ quan liên quan khác.

3
Nam,...

4.2

II
1

Tổ chức các hoạt động tập huấn, Sở Công Thương
hướng dẫn về ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong hoạt
động xúc tiến thương mại cho cán bộ
các Sở, ban ngành, UBND các huyện,
thị xã, thành phố; doanh nghiệp, hợp
tác xã, hộ kinh doanh.

Bộ Công Thương; Sở Thông tin và Khi Bộ Công Thương tổ
Truyền thông; Sở Nông nghiệp và chức các lớp tập huấn trên
Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân địa bàn thành phố.
dân các huyện, thị xã, thành phố;

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh và các đơn vị có liên quan.

Kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025
Tham gia hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến
Sở Công Thương Bộ Công Thương, Sở Thông tin và
thương mại số
Truyền thông; Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố;

Hằng năm

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh và các đơn vị có liên quan.
2

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Sở
Thương

Công Bộ Công Thương, Sở Thông tin và Hàng năm
Truyền thông; Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố;

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh và các đơn vị có liên quan.
3

Nâng cao nhận thức, năng lựcvề sự cần
thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin và chuyển đổi số trong hoạt
động xúc tiến thương mại; phổ biến các
quy định, cơ chế, chính sách về ứng
dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi
số trong hoạt động xúc tiến thương mại;

Sở
Công
Thương

Bộ Công Thương và các đơn vị có Khi Bộ Công Thương tổ
liên quan

chức các lớp tập huấn
trên địa bàn tỉnh

4
4

Triển khai các sáng kiến nhằm thực hiện
hiệu quả Quyết định số 1968 và Hệ sinh
thái xúc tiến thương mại số: Phát triển
các nền tảng, ứng dụng công nghệ thông
tin và chuyển đổi số phục vụ xúc tiến
thương mại, kết nối với Hệ sinh thái xúc
tiến thương mại số.

Sở
Công
Thương

Bộ Công Thương, Sở Khoa học Hàng năm, từ khi Kế
Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền hoạch được phê duyệt
thông; Sở Nông nghiệp
UBND các huyện, thị
phố; doanh nghiệp, hợp
kinh doanh và các đơn
quan.

và PTNT;

xã, thành
tác xã, hộ
vị có liên

