
Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.                                                                              

Điện thoại : (0251) 3823317 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng  

trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai  

 

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022. 

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản 

trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, 

cơ sở sản xuất kinh doanh nắm bắt kỹ năng quản trị gian hàng trên sàn giao dịch 

thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai; 

b) Tăng cường hiệu quả, sức lan tỏa của sàn giao dịch thương mại điện tử 

tỉnh Đồng Nai trong việc mở rộng thị trường, phương thức kinh doanh, tiêu thụ 

hàng hóa dịch vụ của tỉnh Đồng Nai; 

c) Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật thương 

mại điện tử; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong thi 

hành công vụ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong ứng dụng thương mại 

điện tử. 

2. Yêu cầu 

a) Nội dung tập huấn phù hợp chương trình phát triển thương mại điện tử 

tỉnh Đồng Nai và có trọng tâm, trọng điểm; 

b) Học viên tham gia lớp tập huấn đúng đối tượng, thành phần, tham gia 

đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham dự 

a) Cán bộ, công chức của các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường;  

b) Cán bộ, công chức của các đoàn thể chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh; 
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c) Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực thương mại dịch vụ 

cấp huyện, cấp xã: Ủy ban nhân dân, các phòng, xã, phường, thị trấn;  

d) Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, Hội, Hiệp hội ngành 

nghề kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Chủ thể sản phẩm OCOP, chủ thể sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh có nhu cầu kinh doanh hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh; 

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh;  

đ) Bưu điện tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt 

Nam, Trường Đại học Lạc Hồng. 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian: 01 ngày, bắt đầu 7h30 ngày 08/7/2022 (Thứ sáu). 

b) Địa điểm: Trung tâm hội nghị tiệc cưới EROS PALACE LUXURY- 

Địa chỉ: Số 15 đường Đồng Khởi, Khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

3. Báo cáo viên 

Các chuyên gia về thương mại điện tử,  báo cáo viên có kinh nghiệm trong 

công tác quản lý nhà nước và giảng dạy. 

4. Nội dung chương trình 

a) Thương mại điện tử Việt Nam, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp 

thâm nhập kinh doanh trên thị trường online; 

b) Cách thức đăng ký, vận hành, quản trị gian hàng trên sàn thương mại 

điện tử Đồng Nai; 

c) Tăng trưởng kinh doanh hiệu quả với thương mại điện tử đa kênh; 

d) Triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/6/2021 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 

16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;  

đ) Một số hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành chính về thương mại 

điện tử theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

e) Thảo luận và hỏi đáp. 

5. Kinh phí 

a) - Từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện 

tử tỉnh Đồng Nai năm 2022; 

b) Miễn phí tham dự;  

c) Đối với đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ 

trợ tiền ăn theo quy định hiện hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-52-2013-nd-cp-thuong-mai-dien-tu-187901.aspx
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, Sở Công Thương đề nghị 

Quý đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Giao Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương chủ trì, tổ chức và 

quản lý lớp tập huấn: thực hiện mời Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh 

tế số tham dự phát biểu khai mạc; mời báo cáo viên, thuê hội trường, in ấn tài liệu 

và các nội khác liên quan đến lớp tập huấn. Thực hiện thanh quyết toán kinh phí 

tổ chức lớp tập huấn theo quy định; 

2. Đề nghị Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tham gia lớp 

tập huấn qua đường link: https://forms.gle/sK83oLnqnGkqFEd77 hoặc theo mẫu 

đính kèm gửi về Sở Công Thương trước ngày 07/7/2022. 

Riêng đối với địa phương, giao Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng tổng 

hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tham gia lớp tập huấn 

gửi về Sở Công Thương. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh chỉ đạo 

phòng, ban chức năng, chủ trì tổ chức xe đưa đón đối tượng tham gia lớp tập huấn 

trên địa bàn quản lý đảm bảo an toàn, hiệu quả; 

4. Đề nghị Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai hỗ trợ 

thông tin, tuyên truyền để các đối tượng có liên quan biết, đăng ký tham gia lớp 

tập huấn; 

5. Đề nghị Báo cáo viên thực hiện biên soạn tài liệu, nội dung tập huấn 

gửi về Sở Công Thương để thực hiện in ấn, đóng tập và phát cho học viên; thực 

hiện giảng dạy đảm bảo nội dung, chất lượng chương trình theo kế hoạch. 

 

Để lớp tập huấn đạt kết quả tốt, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai rất mong 

Quý đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện (Kế hoạch này thay cho Giấy mời)./. 

(Chi tiết vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Ngọc Sáng  

– ĐTDĐ 0931.901616, Email: nguyenngocsang2202@gmail.com) 

 
Nơi nhận: 
- Đối tượng tham gia lớp tập huấn; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (báo cáo); 

- Cục trưởng Cục TMĐT và KTS (k/m dự phát biểu khai mạc); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; 

- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc (k/m đ/c Phương dự KM); 

- Các phòng, Trung tâm (cử CBCC tham dự); 

- Đăng tải website Sở Công Thương;  

- Lưu: VT, QLTM (Sáng TM). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     

Nguyễn Trí Phương 
 

 

https://forms.gle/sK83oLnqnGkqFEd77
mailto:nguyenngocsang2202@gmail.com
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TÊN ĐƠN VỊ  

  

 

BẢNG TỔNG HỢP/ PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng  

trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai 

 

 

TT Họ và Tên Chức danh, đơn vị Năm sinh Số điện thọai Địa chỉ mail 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 ………………., Ngày  ….. tháng    năm 2022 

 (Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên) 
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