
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ CT TMĐT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH- BQLCTTMĐT Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm  

phát triển thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Giang 

 

Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Quyết định 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-SCT ngày 27/7/2021 của Sở Công Thương 

Lạng Sơn về việc thành lập Ban Quản lý Chương trình thương mại điện tử tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-SCT ngày 28/7/2021 của Sở Công Thương 

Lạng Sơn về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển 

thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Ban Quản lý Chương trình thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn xây dựng 

Kế hoạch tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển thương mại 

điện tử tại tỉnh Bắc Giang với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Trao đổi thông tin về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà 

nước trong lĩnh vực ngành Công Thương. 

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện các Chương 

trình phát triển Thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Giang.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các chương trình làm việc phải cụ thể, khoa học, nội dung học 

tập kinh nghiệm thiết thực, có tính thực tiễn cao. 

- Triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phải đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả, tránh lãng phí. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Thành phần Đoàn: 10 người (Có danh sách đoàn kèm theo). 

2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 01/10 đến 02/10/2021.  

3. Nội dung làm việc: 

- Trao đổi thông tin về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà 

nước ngành Công Thương. 

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý, duy trì và phát triển Cổng 

thương mại điện tử. 
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- Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, công tác quản lý 

các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử để học tập và áp dụng vào thực 

tiễn của mỗi địa phương. 

- Tham quan một số mô hình ứng dụng thành công thương mại điện tử 

vào sản xuất, kinh doanh. 

4. Lịch trình làm việc của Đoàn 

4.1. Ngày 01/10/2021, thứ Sáu: 

- 10h00: Đoàn xuất phát từ Lạng Sơn. 

- 11h20: Đến thành phố Bắc Giang nhận phòng nghỉ. 

- 14h00 - 17h00: Làm việc tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang. 

4.2. Ngày 02/10/2021, thứ Bảy: 

- 8h00 - 11h00: Tham quan một số doanh nghiệp và các mô hình ứng 

dụng thành công thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Giang. 

- 14h00 - 15 h20: Bắc Giang - Lạng Sơn. 

- 15h20: Đến thành phố Lạng Sơn kết thúc chuyến đi. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Tổng kinh phí: 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng 

chẵn). Chi tiết như phụ lục kèm theo. 

2. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thương 

mại điện tử tỉnh Lạng Sơn năm 2021 đã được phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao bộ phận thường trực Ban Quản lý Chương trình thương mại điện tử 

tỉnh Lạng Sơn chuẩn bị một số nội dung: 

- Tổng hợp các tư liệu, tài liệu làm việc. 

- Tổ chức hậu cần (đi lại, ăn, nghỉ, làm việc cho Đoàn). 

- Trực tiếp liên hệ với Sở Công Thương Bắc Giang, các cơ quan, đơn vị 

liên quan để tổ chức Chương trình làm việc theo kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát 

triển thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Giang, các đồng chí trong Ban Quản lý 

Chương trình thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị có liên quan căn cứ 

kế hoạch chủ động triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên BQL; 

- Các Phòng: QLTM, KHTH, VPS; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN QUẢN LÝ 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  

Liễu Anh Minh 
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THÀNH PHẦN ĐOÀN 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BQLCTTMĐT ngày     tháng 9 năm 2021 

của Ban Quản lý chương trình Thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn) 

1. Ông: Liễu Anh Minh, Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban; 

2. Ông: Trần Anh Thuần, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại, Sở Công Thương - Phó Trưởng ban Thường trực; 

3. Ông: Mông Thế Dũng, Chánh Văn phòng Sở - Phó Trưởng ban; 

4. Ông: Trần Hữu Giang, Trưởng Phòng Quản lý thương mại - Thành 

viên; 

5. Bà: Vũ Thị Nga, Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp - Thành 

viên; 

6. Bà: Đoàn Thị Thanh Hoa, Kế toán Văn phòng Sở - Thành viên; 

7. Ông: Hà Xuân Thảo, Trưởng Phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Thành viên; 

8. Ông: Vi Văn Hoàn, Viên chức Phòng Xúc tiến thương mại Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Thành viên; 

9. Bà: Nguyễn Thị Dung, Viên chức Phòng Xúc tiến thương mại Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Thành viên; 

10. Bà: Triệu Thúy Hằng, Viên chức Phòng Xúc tiến thương mại Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Thành viên. 

Danh sách ấn định 10 người 
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