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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƢƠNG 
__________________ 

 

   Số:  26/ KH-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________ 

 

      Kon Tum, ngày 30   tháng 3 năm 2017 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chƣơng trình phát triển thƣơng mại điện tử tỉnh  

Kon Tum năm 2017 

 

Căn cứ Quyết điṇh số 1269/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương 

mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; 

 Căn cứ Quyết điṇh số 1507/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của 

UBND tỉnh Kon Tum về viêc̣ giao chỉ tiêu và dư ̣toán ngân sách Nhà nước năm 

2017; 

 Căn cứ Thông báo số 20/TB-SCT ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Sở Tài 

chính về việc Thông báo dư ̣toán ngân sách năm 2017; 

 Sở Công Thương tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai chương 

trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum năm 2017 với các nội dung 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

1. Đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động quản lý 

nhà nước nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử. 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện, mở rộng ứng dụng thương mại điện tử 

nhằm tăng khả năng hoạt động , mở rộng thi  ̣trường góp phần nâng cao hiệu quả 

trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Tăng cường giới thiêụ hình ảnh , sản phẩm của doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh trên môi trường mạng tương tác trực tiếp với khách hàng.  

II. MỤC TIÊU: 

1. Tiếp tục triển khai, vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh Kon Tum 

nhằm quảng bá, giới thiệu, trưng bày, trao đổi thông tin về những sản phẩm 

hàng hóa, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng như các doanh nghiệp 

trong cả nước trên sàn thương mại điện tử tỉnh Kon Tum. 

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng tiếp cận, mở rộng 

thị trường nội địa và thị trường xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp ; Ứng dụng 

CNTT trong hoaṭ đôṇg của doanh nghiêp̣ giảm chi phí , thời gian thông qua các 

giao dic̣h trưc̣ tuyến , khuyến khích các doanh nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh ứng duṇg 

TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển doanh nghiệp. 

3. Hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh xây 

dựng website thương mại điện tử miễn phí để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 

nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp cận thị trường, tìm đối tác kinh doanh trên 

môi trường Internet. 
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III.  NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Duy tri ̀và vận hành sàn thƣơng mại điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ 

sàn TMĐT: www.http://kontumtrade.com). 

Nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng và hoàn thiện sàn 

thương mại điện tử của tỉnh, hỗ trợ cho việc vận hành, sử dụng sàn thương maị 

điêṇ tử trong thời gian tới. Tạo đường dẫn liên kết với các sàn thương mại điện 

tử trong nước, xây dựng cơ sở dữ liệu; cập nhật thông tin của doanh nghiệp, sản 

phẩm của tỉnh, các chương trình xúc tiến thương mại; Hỗ trợ cung cấp thông tin 

cho doanh nghiệp, tạo cơ hội giao thương; Thành lập ban biên tập sàn thương 

mại điện tử; quy chế sử duṇg sàn thương maị điêṇ tử. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 

- Đơn vị hưởng thụ: Các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, 

HTX và các hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Kinh phí dư ̣kiến thực hiện: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triêụ 

đồng chẵn). 

2. Hỗ trơ ̣doanh nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh ƣ́ng duṇg chƣ̃ ký số (5 doanh 

nghiêp̣). 

 Nôị dung: Nhằm hỗ trơ ̣doanh nghiêp̣ tham gia  các ứng dụng về CNTT , 

TMĐT, xây dưṇg ha ̣tầng thương maị điêṇ tử taị doanh nghiêp̣ tham gia ứng 

dụng chữ ký số trong hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ; Xây dưṇg 

các giải pháp cho doanh nghiệp về ứng dụng chữ ký s ố trong các giao dic̣h thư 

điêṇ tử, e-mail, mua bán trưc̣ tuyến , ký kết các hợp đồng ...; Ứng dụng chữ ký số 

trong viêc̣ kê khai th uế qua mạng , khai báo hải quan , thông quan trưc̣ tuyến 

giảm được chi phí, thời gian của doanh nghiêp̣. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2017. 

- Đơn vị hưởng thụ: Các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. (dự kiến 5 doanh 

nghiêp̣; Hô ̃trơ ̣trong vòng 02 năm). 

- Kinh phí dư ̣kiến thưc̣  hiêṇ: 15.000.000 đồng (Bằng chữ : Mười lăm 

triêụ đồng chẵn). 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ứng dụng thƣơng mại điện tử (Xây 

dựng 02 website thương mại điện tử ) 

Nội dung: Định hướng, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng website 

thương mại điện tử phù hợp quy mô sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, nhằm 

cung cấp thông tin, hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ của các đơn vị lên môi 

trường Internet. Qua đó hình thành mô hình kinh doanh , xây dưṇg thương hiêụ 

trên môi trường maṇg. 

http://www.http/kontumtrade.com
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- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: năm 2017 

- Đơn vị hưởng thụ: Các doanh nghiệp, HTX và các hộ sản xuất kinh 

doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Kinh phí dư ̣kiến thưc̣ hiêṇ : 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy 

triêụ đồng chẵn). 

IV. TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH THƢƠNG 

MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2017: (Phục lục kèm theo) 

Tổng kinh phí thực hiện: 72.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai 

triêụ đồng chẵn) từ nguồn ngân sách địa phương đã cấp năm 2017. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 Giao Phòng Quản lý Thương mại chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố; Các phòng chuyên môn thuộc Sở, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy 

định của phát luật và tiến độ đã đề ra. 

Các Phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm phối hợp Phòng Quản lý Thương mại triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 

này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chương trình phát triển thương mại điện 

tử tỉnh Kon Tum năm 2017./. 
 

Nơi nhận: 

- Cục TMĐT và CNTT-Bộ Công Thương(b/c); 

- GĐ, PGĐ(biết); 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

  

Lê Nhƣ Nhất 
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PHỤ LỤC NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số…../KH-SCT ngày ….. tháng 3 năm 2017 của Sở Công Thương) 

Đơn vi ̣tính: Đồng 

STT Nôị dung Thời gian  Kinh phí dư ̣kiến Ghi chú 

1 Duy trì và vận hành Sàn Thương mại điện tử 

tỉnh Kon Tum (địa chỉ sàn TMĐT: 

www.http://kontumtrade.com) 

Quý II, Quý III, 

Quý IV/2017 

30.000.000  

2 
Hỗ trơ ̣doanh nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh ứng 

dụng chữ ký số. 
Quý II-III/2017 15.000.000  

3 
Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ứng dụng 

thương mại điện tử (Xây dựng website 

thương mại điện tử ). 

Quý II-III/2017 27.000.000  

Tổng kinh phí dƣ ̣kiến 72.000. 000  

 

http://www.http/kontumtrade.com

