
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:         /SCT-QLTM 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo  

Báo cáo tổng kết phát triển thương 

mại điện tử giai đoạn 2017-2020 và 

Kế hoạch phát triển thương mại điện 

tử giai đoạn 2021-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 
2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 
06/02/22017 về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà 
Vinh giai đoạn 2017-2020, 

Căn cứ Công văn số 3825/BCT-TMĐT ngày 28/5/2020 của Bộ Công 
Thương về việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển TMĐT tại địa phương 
giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 1938/UBND-KT ngày 25/5/2020 của UBND 
tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công 
Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch 
UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, 
trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6 năm 2020, 

Sở Công Thương đã dự thảo xong Báo cáo tổng kết phát triển thương mại 
điện tử giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 
2021-2025. Để hoàn chỉnh các văn bản nêu trên, Sở Công Thương trân trọng đề 
nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan đóng góp ý kiến 02 dự thảo nêu trên theo 
nội dung gợi ý tại phụ lục (đính kèm) và gửi về Sở Công Thương, địa chỉ: Số 02, 
Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, điện thoại: 02943 761 048, đồng 
thời gửi file word theo email: qltmtv@gmail.com trước ngày 27/6/2020 để tổng 
hợp hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh. Quá thời hạn nêu trên, Quý cơ quan, đơn vị 
không gửi ý kiến đóng góp xem như thống nhất nội dung 02 dự thảo nêu trên. 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.  

(Đính kèm dự thảo Báo cáo tổng kết phát triển thương mại điện tử giai 
đoạn 2017-2020 và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 
của UBND tỉnh, Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (theo danh sách); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở (biết); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Võ Minh Cầm 
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DANH SÁCH GỬI LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN  

VÀ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

(Đính kèm Công văn số    /SCT-QLTM ngày    /6/2020 của Sở Công Thương) 
 

 

Stt Tên cơ quan, đơn vị 

I. Các cơ quan, đơn vị tỉnh 

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 Sở Tài chính 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

5 Sở Khoa học Công nghệ 

6 Sở Giáo dục và Đào tạo 

7 Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh,  

8 Báo Trà Vinh 

9 Công an tỉnh 

10 Cục Quản lý thị trường Trà Vinh 

11 Thanh Tra tỉnh 

12 Tòa Án tỉnh 

13 Viện kiểm sát tỉnh 

14 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh 

15 Hiệp Hội doanh nghiệp 

16 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh 

17 Tỉnh Đoàn 

18 Trường Đại học Trà Vinh 

19 VNPT Trà Vinh 

20 Viettel Trà Vinh 

21 MobiFone Trà Vinh 

22 Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh 

23 Công ty Điện lực Trà Vinh 

II. UBND các huyện, thị xã, TP 

24 UBND thành phố Trà Vinh 

25 UBND thị xã Duyên Hải 

26 UBND huyện Càng Long 

27 UBND huyện Châu Thành 

28 UBND huyện Trà Cú 

29 UBND huyện Tiểu Cần 

30 UBND huyện Cầu Kè 

31 UBND huyện Cầu Ngang 

32 UBND huyện Duyên Hải 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

 

NỘI DUNG GỢI Ý ĐÓNG GÓP 

(Đính kèm Công văn số    /SCT-QLTM ngày    /6/2020 của Sở Công Thương) 

 

1. Báo cáo Tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại 

điện tử giai đoạn 2016-2020. 

2. Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025: 

- Toàn bộ nội dung tổng thể của Kế hoạch . 

- Ngoài ra, Sở Công Thương trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan 

tâm một số nội dung sau: 

+ Phụ lục 01: Phân công nhiệm vụ. 

+ Đề xuất kinh phí triển khai thực hiện: Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Phụ 

lục 01 của Kế hoạch và các nhiệm vụ đơn vị bổ sung (nếu có), đề xuất kinh phí 

triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 theo mẫu đính kèm (Đính kèm mẫu dự 

toán kinh phí). Sau khi các cơ quan, đơn vị có liên quan có đề xuất kinh phí, Sở 

Công Thương sẽ tổng hợp và hoàn chỉnh lại tổng kinh phí triển khai thực hiện của 

Kế hoạch. 

+ Nghiên cứu Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 

2021 - 2025 (đính kèm), theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đề 

xuất các nhiệm vụ, giải pháp bổ sung (nếu có). 

+ Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp đề xuất các nội dung để 

triển khai xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại điện tử. 

+ VNPT, Bưu điện, Viettel, Mobifone, Điện lực Trà Vinh, Công ty CP cấp 

thoát nước: Đề xuất đóng góp và cho ý kiến nội dung “70% các đơn vị cung cấp 

dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông trên địa bàn tỉnh triển khai hợp 

đồng điện tử với người tiêu dùng”./. 
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