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UY BAN NHAN DAN
THANEI PHO A NANG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

S& 7950 /KJT-TJBND

Dà Ncng, ngày 01 tháng I. näm 2020

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

KE HOiCH
Phát trin thumg mi din tfr thành ph Ba Nng
giai don 2021 - 2025
Thc hien Quyt djnh s6 645/QD-TTg ngày 15/5/2020 cUa Thu tràng
ChInh phü phê duyt Kê hoach tng th phát triên thucing mai din tiir quôc gia
giai doan 2021 - 2025, UBND thãnJi phô fà Nng xay dirng Kê hoach phát triên
thi.wng mai din tCr thành phô Dà Nng giai doan 2021 - 2025 vâi các ni dung
chü yêu sau:
I. MIJC TIEU PHAT TRIEN THT5ONG MJ BIN TU' GIAI BON
2021 - 2025
1. Misc tiêu Mng quát
- H trç, thüc dy viêc ung diing rang ri thi.rcmg mi din t1r (TMDT)
trong doanh nghip Va cong dông;
- DÀy manh hInh thirc mua sm trirc tuyn, thanh toán trirc tuyn (thanh
toán không dung tiên mO; ttrng buâc thay doi thói quen mua sam, hành vi tiêu
dung cüa ngixi tiêu diing theo htràng van minh, hin dai;
- Xây dii'ng th trtr&ng TMDT lành manh, có tfnh cnh tranh và phát trin
ben vci'ng;
- Mi rng thj tru'à'ng lieu th hang hóa cüa thành ph6 Dã Nng trong và
ngoài nirâc thông qua ung dung TMDT;
- Nâng cao nàng 1irc vâ hieu qua quãn 1 nhà nuâc v TMDT trong cong
tác kiêm tra, dam bâo vic kinh doanh trên các trang TMDT tuân thu dung quy
djnh cUa pháp 1ut.
2. Muc tiêu ci th
Các miic tiêu cAn dat thwc dn näm 2025:
a) V ha tAng cho TMDT
- Thanh toán không dung tMn mat trong TMDT dt tr 50% trong do thanh
toán thirc hin qua các to chi'rc cung ing djch v1i trung gian thanh toán chiêm tr
80%;
- 100% cac giao djch mua hang trén website/ung ding TMDT có hóa don
diêntir.
- 100% doanh nghip, ngu&i np thus th%rc hin vic khai thuê din tir,
np thuê din tCr và hoàn thuê din tCr.
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b) V quy mô thj tnr?ng TMDT
- Tr 55% dan s tai các qun trung tam Va 30% dan s6 tai các qu.n,
huyn ngoi thành tham gia mua sam trirc tuyên;
- Doanh s6 TMDT B2C tInh cho Ca hang hóa và dch vi tiêu ding tnrc
tuyên) chiêm tr 10 - 15% so vâi tong mrc ban lé hang hóa và doanh thu dtch v11
tiêu dung cüa thành phô.
c) V ing diing TMDT trong doanh nghip
- 80% website TMDT có tIch hqp ehic nang d.t hang tr'rc tuyên;
- 50% doanh nghip nhô vâ vüa san xu&, kinh doanh san ph.m, hang hóa
ph'tic v tiêu dung và xuât khâu tham gia các san TMDT, bao gôm mng x hi
có chirc näng san TMDT;
- 40% doanh nghip tham gia hoat dng thircrng m.i trên các 1rng ditng di
dng;
- 70% các dan vj cung cp djch vii din, nuic, vin thông Va truyn thông
triên khai hqp dông din tCr vài ng1xi tiu dung.
d) V phát trin ngun nhân 1rc TMDT
- 50% ca s& giáo die dai h9c vã giáo diie nghê nghip có dào tao chuyên
ngành ye TMDT;
- 15.000 hxcit doanh nghip, h kinh doanh Ca th& can b quãn 1 nhà nixàe,
sinh viên dtrçc tham gia cáe khOa dào tao ye k näng áng dirng TMDT.
II. MQT sO NHIM VJ CHU YEU
Ni dung cong vic, phân cong trách nhirn trin khai và thôi gian thirc
hin duçc trinh bay cii the tai Phii 1'çic kern theo Kê hoach nay.
Ill. DV TOAN KINH Pill
1. Kinh phi thuc hin K hoach duqe sir dung tr the ngun: Ngân sách
Trung ucng h trç' tr Chucrng trInh phát triên TMDT quôc gia hang näm, ngân
sách dia phuong và nguôn xa hi hóa.
Tng kinh phi dir kin (khái toán): 8.665 triu tng. Trong do:
- Ngân sách Trung uang h trq: 5.8 15 triu dng.
- Ngân sáeh dja phuang: 920 triu dng.
- XahOi hóa: 1.930 triu dng.
(Chi tjlt tçii Phy lyc dInh kern).
2. Cáe Ca quan, dan vi chü dng 1ng ghép vói the chtrang trinh, dr an
cua dan vj mInh, can dôi sap xêp trong dr toán ngân sách nhà nithc hang nàm
dirc Ca quan có thâm quyên phê duyt dê thrc hin. Trên ca sâ kê hoach duc
phân công, tai thai diem xây drng dtr toán hang näm, các ca quan, dan vi can c(r
tiêu chuân, djnh rnixc và ni dung chi theo quy djnh hin hành, 1p dir toán ehi

tit gfri S& Cong Thucing (ca quan chi tn) d kim tra, rà soát các nhim v1i chi
nhàin tránh chôngcheo, tthng lap và tong hcTp gcri SO' Kê hoch Va Dâu tu (von
chi dâu tr phát triên) và SO' Tài chInE (vOn chi thix&ng xuyen) xem xét, tong hcp
báo cáo UBND thành phô trinh HDND thành phô phê duyt theo quy djnh cUa
Lut Ngán sách nba nuo'c.
IV. TO CHIIC TBTIC HIN
I. S&.CôngThu'(yng
- Chü tn, theo döi, don d6c các ca quan, dan vj lien quan th chtrc trin
khai th'irc hin Kê hoach;
- Ph6i hcip vOi Cic Thuo'ng mai diên t1r Va kinh th s - B Cong Thuang
và các don vj có lien quan xay dixng và triên khai ké hoach phát triên TMDT
hang näm; thirc hin lông ghép v6i các d an, chuang tninh phát triên TMDT
quôc gia nhàm th1xc hin có hiu qua Kê hoach;
•-Chü dng huy dng các ngun vn cüa các doanh nghiêp, t6 chirc trong qua
tnInh trién khai K hoach.
- Thuông xuyên thông tin các quy djnh pháp luat v TMDT; ph6i hqp chat
che vai các dan v lien quan giài quy& kjp thi nhng vug mac, khó khàn cüa
các doanh nghiép, tO chi.'rc và cá nhân trên dja bàn khi tham gia TMDT.
- Djnh k' hang nàm báo cáo UBND thành ph6 va B Cong Thuang kt
qua thirc hin Ké hoach.
2. SO' Thông tin vã Truyii thông
Cn ci các dir an phát trMn cong nghê thông tin, chinh phñ din tO', dén xây
dirng thành phO thông minh,... phôi h9p vó'i SO' COng Thuang lông ghép, tniên khai
các hoat dng phát triên TMDT trén da ban; phôi hçp tham gia kiem tra, giám sat
doanh nghip hot dng TMDT tai thành phô E)à Nng.
3. Các S&: Tãi chInh, K hoch và f)u hr
Hang nàm, can ci:r khã näng can di ngân sách, trén ca sO' dir toán do các
ca quan thehin lap, sau khi d xác dnh nguôn kinh phi do trung iiong ho tr?,
nguOn dir kiên huy dQng tCr các doanh nghiêp, SO' Tài chinE (dôi vó'i vOn chi
thumg xuyen), SO' Kê hoach và Dau tii (doi vói chi dâu tix phát triên) tong hçp,
tham m.ru cap thâm quyên b6 tnI kinh phi tO' nguôn ngân sách dja phirang dé
triên khai thire hin theo dung quy djnb
4. COng an thành ph6, Cic Quãn 1 thj trirô'ng thành ph
Tang ci.r&ng phi hgp vó'i các ca quan quàn l nba rnrác v TMDT (Ciic
Thuang mai din tO' và kinh tê so - Bô Cong Thixang, SO' COng Thuang) và các
lixc hrçrng chCrc nang có lien quan xO' l nghiem theo quy djnh pháp lust các to
chO'c, Ca nhân có hành vi vi pham kinh doanh, buôn ban hang nhp 1u, hang
cam, hang giã mao ni-ian hiêu, giã mao xuât xO', hang hóa không rO nguOn gOc,
xuât xCr, hang hóa vi phm quy djnh Ye an toãn thirc phm,... tren các
website/O'ng ding TMDT, thiét 1p website TMDT khOng thijc hin thông báo
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dn ca quan quàn l nhà nuóc có thrn quyn hoc lcii dung TMDT d ha d6i
khách hang.
Chi nhánh flà Nng
5. Ngân hang Nhà nir&c Vit Nam - Nghiên cru kiin ngh Ngân hang Nba nuàc vit Nam xày d%mg Va ban
hành các quy djnh pháp l doi vài các giao djch thanh toán nhm phiic vii cong
tao quãn l nhà nuâc dôi vâi hot dng cung cap djch vi xuyên biên giOi trong
thtxcing mai din tr.
- Ph6i hcp vói cáo S, ngãnh chirc näng và da phuo'ng tang cung giárn sat
và to chrc kiêm tra dt xuât các ca s mua srn, djch vti phgic v1i du khách quôc tê
dê kjp thai phát hin, xi'r l nghiêm cáo sai pham ye thanh ton, cáo giao djch bat
hyp pháp qua may POS, giao dich bang ngoi t trên 1nh thô Via Nam.
6. Các so', ban, nganb, UBND các qun, huyn và các ccr quan, dan v
có lien quan
- Trên co so ni dung K hoch da dixqc phê duyt, lng ghóp vó'i vic
ing tr nguôn kinh phi d bô trj
thirc hin nhim vi1 chInh trig cüa dan vj va sl:r div
trong d toán chi ngân sách hang närn cita dan v dê to chirc thrc hin.
- Ph6i hçp vOl SO Cong Thuang d kp thai trin khai K hoach dn cáo
doanh nghiep trên dja bàn.
Trên day là K hoach phát trin thuang mai din tO thành ph Dà Nng
giai doan 2021 - 2025. Trong qua trInh triên khai thc hin, nêu có phát sinh,
vOng mac, cáo Ca quan, don v kjp thai gOi báo cáo ye SO Cong Thuang dê
tong hcp, báo cáo dê xut UBND thãnh phô xem xét, quyêt dnhJ__
NcinhtIn:
- Ciio Thuong mi din tr và kinh tê so
thuc B Cong Thuorig (dê b/c);
- ITTU, U HDND TP (d b/c);
- CT, cáo PCT UBND TP (d b/c);
- Cáo so ban ngành;
- Cong an thành ph;
- Cic Thuê thành phô;
- UBND cáo qun, huyn;
- Ngân hang Nhà nuOc - CN. Dà Nàng;
- Cáo hQi, hip hi doanh nghip TP;
- Cong thông tin din tr thành phô;
- Urn VT, KUC, SCT.
1O1i

TM. UY BAN NIIAN DAN
KT. CHU TICH
0 CHU TCH

1
Phu itic
NQI DUNG CONG VIC VA DI)' TOAN KINTI PHI TIJV'C FIIJN

mAT TRIEN TIIU'ONG MU DIJ3N TT' THANEI mO BA NANG GIAI BON 2021 - 2025
theo K hogch so: 95o 1KW- UBND ngày o

/2020 cia UBND thành pM Dà Nng)

\'
Dii toán kinh phi (triu
N '

vice

chü trI

phôi hçrp

Phát trin h thông h tang vã d:ch vu h trq cho
TMBT
Hoàn thin ha tng cong ngh
thông tin ph%ic vu phát triên
hot dung TMDT, Bao gain
các hgng myc:
+ 118 sung kg tang lu-u fri tin/i
toán lrI tue n/ian tao (Al) cho S Thông
tin và
1.1 Trung tam dit i1U
TruyÔn
các doanh nghiêp nhô và vita
thông
phdt iriên thztong mgi a'ien tz
+ K& nOt mgiig M4N, ndng
c4, kg tOng mczng tgi Trung
tam Hot c/ic, Triln lam than/i
phO Dà N&ig;

1.2

Xây dipig nOn tang ma ctnh S& Thông
tin và
danh và xác thirc din ti ngtr&i
TruyOn
dan, doanh nghip
thông

1.3

KOt nÔi, tIch hcip ma buu chiuh
h gia dinh do VNPOST XY Sr Thông
drng vth co sà cia Iii
tin và
khu ciO phxc vii trã kOt qua thU
TmyOn
tc hành chInh qua biru chInh thông
cong tin Ich và h6 trq TMDT
thành ph6.

Nm 2021
TW DP XHH

Nrn 2022
Näm 2023
Nàm 2024
Näm 2025
1W DP XHH TW DP XHH TW DP XHH TW
DP XHH

Ghi chü
(NS1T)

Cong
Thirong

LÔng ghep
trong các dir an
thuc DO an
xai dirng TP
thông minh

Cong
Thirong

LÔng ghOp
trong các dir an
thuc DO an
xây dçrng TP
thông minh

s&
COng
Thtrong

Kinh phi trng
diing cNTF
cOa ngânh
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Ni dung cong vic

Do•n v
chü trI

Xây dimg img ding cong ngh
thirc tê ào trên San TMDT SàCông
thành phO dê nâng can hInh Thucmg
ãnh quàng bá san phIm và tang
trãi nghim ngiiii dOng.

B in vi
phOi hqp

Nm 2021
TW DP XHH

Su Thông
tin Va
Truyên
thông

Cung cap djch vi cong trtrc
CácS&:Ni
tuyôntir mi'rc d 3 trâ len dOi Sâ Thông vu, Cong
vâi tat cã các thu tue hãnh
Thuong,
tin và
chInh ye dang k kinh doanh Truyên
KHDT,
và dâu tu, các thu tiic khác lien
UBND
thông
quan tói hot dng san xuât
qun, huyn
kinh doanh cña doanh nghip
TriCn khai tliI diem khu vuc
hoàn toàn không si'r dmg tiên
mt d Ian tôa thanh toán qua
mng, không sr dung tiênmt,
h trcc TMDT tii thãnh phô

Sâ
Cong
Sâ Thông Thuong,
tin Va
Ngän hang
Truyên Nhà nuâc thông
CN
DàNng

Sà Thông UBND
tin
qun,
TuyCu truyCn, phô biLn,
Truyên
tJurc
vã
k
huyn; cac
iiãng can nhn
nang üng (ll1ng TMDT cho thông, Si Ca quan
Cong truyCn thông
cong doug
Thtrcnig

Dào tio, phát triCn nguôn
iihiInhrcTMDT

Cue TMDT
vàKTS; Sâ
Sâ
Ni vu, co
Cong
Thixccng quan lien
quan

thy toán kinh phi (triêu dng)
Näm 2024
Näm 2023
N m 2022
TW DP XHH TW DP XHFI TW DP XHH

Näm 2025
XHH
DP
TW
Lông ghCp
trong cãc d an
thuc Dê an
xây dijng TP
thông

Kinh phi (mg
diing CN1T
cOangành

l-Iuy dng
doanh nghip
triCn khai

S(m ding trong
dinh mCrc chi
thr(mng xuyên

S(m ding trong
dinh m(rc chi
thu(mng xuyên

A

3

IT

Ni dung Cong vic

T chtc các su' kiên TMDT
thrOrng men

Doii vi
chü tn

Don vi
plz6i

Nm 2021
TW DP XHH

Cuc TMDT
Sà
và KTS; các
COng
si, ban,
500 100
Thucmg nganh, qun,
huyn

Phñi hQp vói Cuc TIvff.T và
KTS tó chz2c su kiçn Ngày mua
sm trec tuyên- Online Friday
thzthng niên; gm các hogt
d5ng:
+ Hoqt dng tuyCn iruyn
online và offline (bang rOn,
phztOi,)
+ Triên /chai chizong lrInh
giái thiu, qudng bá thu-ong
hiu sánphâm, dich vy cza các
doank nghip Dà Nng trên
mOi tru-Oiig trzrc tuyên
~ I'd Tudn il trái nghim
Cong ngh sd và Thitong mi
diên tz hzrOng i'ngNgây mua
sam truc tuyen (gom Lê khai
mac, triln lam gian hang san
phám v cong nghê sO, hang
hOa...)

100

100

30

400

qun,
Cong
huyn; Hip
Thg
hi DN

605

40

Gh cia
(NSTI')

Nm 2022
Nlm 2023
TW DP XHH TW DP XHH

Nlm 2024
TW DP

TW

LW

XI-IH

500

100

500

500

100

500

100

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Phát trin các san phm, giãi pháp TMDT (Chwo'ng
trInh Phát trin TMDT quOc gia)
Xây dirng và h frq doanh
nghip t'rng di1ng các giâi pháp
cOngnghêso.
51
(Ho trq xây dng truy xu.t
ngun g& theo QR code, cOng
ngh Blockchain.,.)

Din oán kinh phi (In çu ddng)

100

400

270

40

100

500

100

400

770

330

420

180

100

40

100

100

400

870

350

650

20

180

100

40

100

Nrn 2025

100

400

300

420

180

420

180

40

1.00

Chi thuOng
xuyen
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Ghi chii
Dir toán kinli phi (triêu d3ng)
TT

Ni dung cong vic

Do'nvj
chü trI

Dan vi
phôi hgp

Nim 2021
TW DP

XHI-I

5.2

H trçl doanh nghip thuic các
ngành hang tham gia gian hang
TMDT trong rnrOc và quôc tê;
(Shopee, Tiki, Sendo,
Lazada, Amazon, alibaba...)

UBND
SO
quan,
Cong huyn; Hip 325
Thtmng
hi DN

150

5.3

I-1 trçc doanh nghip xây drng
các gói giãi pháp Ong ding
TMDT phO hçip.
(I-Is trcc xây dirng ho sci nOng
lixc, tiêp th trrc tuyên, ban
hang triyc tuyên, các phân mêm
quãn 1' trong hott dng san
xuât kinh doanh,...)

FIip hi
SO
Cong DN; UBND 280
Thucmg qun, huyn

120

Xây dirng các giâi pháp dê
phát triên Ong ding TMDT
trên nên thiêt b di dng và
phát triên ni dung sO cho
TMDT; triên khai các chuGng
5.4 trinh, giài pháp dO xiy ding
thinmg hiu trITe tuyOn cho cáe
hang hOa, djch vi chü lIre cOa
DaNng.

Hiep hôi
SO
Cong DN; UBND
Thixong qun, huyn

'l'iêp tVc day mnh phát triOfl Các SO:
câc dch vi trire tuyOn trong Du lich,
các 1mb virc nhir: du llch (djch, Giao thong
vii dt phOng/khách
vântãi,Y
Cong
tour trrc tuyên,...); GTVT t, Giáo
Thuang;
5.5 (djch VI1 dit ch, mua ye may diic
UBNT)
bay, tàu hOa, gçi xe taxi, xe mO
quin,
liuyEn
to 2 bánh); giáo dc (dào to
tnrc tuyn), ytê (tu van lchám Thông
tin
và Truyên
benh trlrc tuyOn), truyën thông
thông
(lnivn hInh trirc tuyn),...

TW

DP

Nm 2024

Nm 2023

NiIm 2022
XI-IH

TW

DP

XHH

200

330

150

450

(NSTP)

Nãm 2025

TW

XHH

325

150

325

150

TW

DP

XHH

170

Kinh phI ho1
dong hOng
nãm cOa dun
vi

/

5

iT

6

•
Ni dung Cong VJC

Don v
phi hQp

Phát trin Va ng dung các cOng ngh mri trong
TMDT, h trq qua trInh chuyn di so cho doanh
nghip
Quãng ba, nãng cao nhãn thirc,
h trçr dào to v chuyn d&
s6, irng diing cOng nghê s6
trong TMDT.

'

Don vi
chü tn

T chüc cãc hoot dng kliäo
sat, thông he tmnh hInh frng
ding TMDT

TONG CQNG

Di oánJ
Nm 2021
TW DP XHH

mu

Ghi chu
(NSTP)

phi (friêu a'ông)

Nim 2022
N m 2023
TW DP XHH TW LW XLIII

Nam 2024
TW LW XLIII

N5m 2025
TW
DP
XLIII

50

50

50

60

S& Thông
S
tin và
Cong
Truyn
Thixmig thông; Hip
hi IDN

50

50

50

60

UBND
qun huyên,
các Ca quan
Thung
lien quan

40

40

40

50

Sa

1.105 190

40

370

1.270 140

430

.370

190

450 1.150

190

400

920

210

280

Gysöxâ dwnR dwtoán:
1. Nghj djnh so' 52/2013/ND-cF ngày 16/5/2013 cia C'hInhphü v thicong mai diên tü
2. Quyet djnh s 07/2
015/QD-7Tg ngây 02 thông 3 nàm 2015 cza Thz tu'àng ChInh phz v viéc Ban hank quy cJth quân 1)5 và tk?c hin cIntoig trInh
phát ti-len thwang mgi din tz quo'c g1a
3. Quyt dinli s 645/QD-T7'g ngày 15/5
/2020 cña Thu tztôiig C'hinh pith v viêc phé duyét K koqch tang tM phát trMn TMDT quc gia giai a'ogn
2021-2025;
4 Thông tir so 109/2016/Tf-BTC ngay 3 0/6/2
016 cua BO Tai chinh quy thnh lOp dw toan quan ly sw dung va quyêt toan kin/i phi thuc hiên cac cuoc
diêu ti-a thông kê, tong diCu ti-a thông kê quôc gia;
5. Nghi quyèt 07-NQ/TU ngay 16/4/2019 cza Ban Thzt6ng vy
Thank zy vp1idt trin hg táng CNIT-TTtie'p cn xu lntóiig CMCN 4.0
6.
hitong trInh sd 37-.ctr/TU ngày 31/01/2 020 cüa Ban Thu'Oi'zg vu Thành zy v thwc hiên huyên d "Tap trung ddu twphát friên, dd'y mgnh áng
dung cN1T, den tt viên thOng, phit hop vái xu hu-ô-ng CMCN 4.0 gOn vái xOy dyng chInh quyên diCn tñ thànhphO thông mm/i;
7 Chu'ong trinh sO 38-Ctr/TU ngay 31/01/2020 ye thwc hzên Chuyen Oe TOp trungphat ti'zen du lich
va dich vu chOt lwoizg cao gän icri bOt O'Ong can
nghi dith71g; xOy ditng Dà NOng thank diem den du lick, click vy hang dth tOrn kim vy
n, t/i2xnhph6 sic kin, trung tOrn kfl ngkf quôc

6
58/KHUBNDflgàY 2O/4/2O2 cüa UBND,thàn? phO thc hin Chwo72g trInh sO 37-Cir/TU ngày 31/01/2020 cüa Ban
Thwông
vy
CMCN
4.0 gàn
mnh zng dyng NT1', din tz viên thông, phi hp vbi xu hzrbng
8. K hogch So
Thành ñy ye ihrc hin Ghuyên dê "Tap trung dáu tzphát triên,
vái xay dy'ng chInh quyên then tz thànhphô thông minh;
2nkhai Chi thj sO 01/CT-g ng 14/01/2020 cña Thu
Quyit djnh sO 3266/QD-UBND ng 01/9/2020 cüa UBND TP Dà N&ig ban hành KY trie
9.
twang
QiInh phz ye thzc aáy phát triên DN cong nghc so Viçt Nam trên dja bàn thành phô Dà Nàng;
Nghj quylt sO 95/20171NQ-HDND ngày 08/7/2017 cña HDND thành phO Dà Nng v quy djnh rnic chi cong tác phi, chi tO chzc các cuc hi nghi
10.
dôi viii các co quan nhà nzthc và on vi sr nghip cong 1p trCn dja bàn thành phô Dà Nángi'

