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KẾ HOẠCH
Thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử,
thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 và Quyết định số
350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt
Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử
(TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 (thay thế
Quyết định số 56/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2022); Thực hiện Kế hoạch số 210/KHUBND ngày 15/9/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về hỗ trợ đưa hộ sản xuất
nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng,
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch Thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản
xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022 gồm các nội dung cụ
thể sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố phấn đấu 100% hộ
sản xuất nông nghiệp (sau đây gọi tắt là hộ SXNN) đáp ứng tiêu chí được đưa lên sàn
thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn (sau đây gọi tắt là sàn TMĐT); 100% sản
phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của thành phố được đưa lên sản TMĐT; 100% hộ
SXNN lên sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị
trường trong nước và quốc tế; cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN
thông quan các sàn TMĐT và nền tảng số.
- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các địa
phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng,
2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện theo chỉ đạo tại Quyết định số 1034/QĐ - BTTTT ngày
21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt kế hoạch hỗ trợ
đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế
số nông nghiệp, nông thôn và Quyết định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của
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Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông
nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số
nông nghiệp, nông thôn năm 2022.
- Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Triển khai số hóa dữ liệu thông tin hộ SXNN trên nền tảng sàn thương
mại điện tử
- Tiếp tục thu thập, xây dựng danh sách, chuẩn hóa thông tin hộ SXNN gửi cho
Bưu điện thành phố và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng để rà soát, đưa lên
Sàn TMĐT.
- Phối hợp với Bưu điện thành phố và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng
tổ chức tập huấn, hướng dẫn đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT
cho hỗ trợ SXNN; tập huấn cho hộ SXNN trên địa bàn về cách thức tạo tài khoản và
đăng nhập trên nền tảng sàn TMĐT.
2. Hỗ trợ hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chọn lựa 5 đến 10 sản phẩm nông
nghiệp tiêu biểu của thành phố, xây dựng trở thành sản phẩm mũi nhọn để tổ chức
truyền thông lan tỏa.
- Phối hợp với Bưu điện thành phố và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng
tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao kỹ năng cho hộ SXNN, nhằm gia tăng các kiến
thức bán hàng trên nền tảng số.
3. Xây dựng thói quen cho hộ SXNN hoạt động trên sàn TMĐT
Chủ trì, phối hợp với hai sàn TMĐT, tổ chức các chương trình thi đua, khuyến
khích người dân trải nghiệm và mua các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày trên nền tảng
TMĐT.
4. Đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho các hộ
SXNN
Phối hợp với Bưu điện thành phố và Chi nhánh Bưu chính Viettel Hải Phòng
đào tạo đội ngũ giảng viên là chủ hợp tác xã (nhân tố tiêu biểu); đào tạo chuyên sâu
cho đội ngũ giảng viên là nhân sự chuyển quản tại Bưu điện thành phố và Chi nhánh
Bưu chính Viettel Hải Phòng.
5. Tổ chức truyền thông thực hiện Chương trình 1034 của Bộ Thông tin và
Truyền thông năm 2022
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông đến các hộ SXNN
trên địa bàn thành phố để biết lợi ích của việc bán hàng, mua hàng trên sàn TMĐT để
đăng ký tham gia giao dịch trên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông đến người tiêu dùng
tại địa bàn thành phố về Chương trình số 1034, về thương hiệu, chất lượng sản phẩm,
dịch vụ của sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp tại thị trường nội địa.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Bưu chính - Viễn thông
- Chủ trì, tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản
xuất nông sản lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp,
nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022; kịp thời tham mưu, đề xuất
giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ trì,
phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại mục 1, 2, 3, 4 phần II
của Kế hoạch này.
- Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2022 gửi Ủy
ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
2. Phòng Thông tin - Báo chí và Xuất bản
- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử thành phố,
Cổng Tin tức thành phố Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền
thông, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Quyết
định số 1034/QĐ-BTTTT tại địa phương.
- Tổ chức tốt công tác truyền thông về kế hoạch của thành phố theo hướng dẫn
của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 1369/QĐ-BTTTT ngày
06/9/2021.
- Triển khai nhiệm vụ tại mục 5, phần II của Kế hoạch.
3. Trung tâm Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí và Xuất bản thực hiện các nội dung
tuyên truyền trên Cổng Tin tức thành phố và Cổng Thông tin điện tử của Sở.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn
thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa
bàn thành phố Hải Phòng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong quá
trình triển khai, trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị
phản ánh về Phòng Bưu chính - Viễn thông để kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xem
xét, giải quyết./.
(Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 22/02/2022 về
thực hiện hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông
thôn trên địa bàn thành phố năm 2022)
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- UBND TP (b/c);
- PCT UBND TP H.M.Cường;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Bưu điện thành phố;
- Chi nhánh Viettel Hải Phòng;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, BCVT.

Lương Hải Âu

