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KẾ HOẠCH 

Khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu 

để cập nhật lên Bản đồ số ngành Công Thương  

 

Thực hiện Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND 

tỉnh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết 

định số 16/QĐ-SCT ngày 10/02/2022 của Sở Công Thương về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 và Kế hoạch số 64/KH-SCT ngày 

01/03/2022 của Sở Công Thương về thực hiện Đề án Chuyển đổi số của ngành 

Công Thương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Sở Công 

Thương ban hành Kế hoạch khảo sát hiện trạng cơ sở dữ liệu để cập nhật lên 

Bản đồ số ngành Công Thương, với các nội dung cụ thể như sau:       

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện việc khảo sát tổng thể hiện trạng và định hướng phát 

triển một số lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương: cụm công nghiệp, nhà 

máy điện, hồ chứa thủy điện và hệ thống phân phối hàng hóa; số hóa cơ sở dữ 

liệu về cụm công nghiệp, nhà máy điện, hồ chứa thủy điện, các chợ, siêu thị, cửa 

hàng xăng dầu; các nhà phân phối trên địa bàn tỉnh để cập nhật lên Bản đồ số 

ngành Công Thương phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và phát triển 

công nghiệp, thương mại, năng lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Yêu cầu 

- Khảo sát phải đảm bảo thu thập, cập nhật đầy đủ, chính xác cơ sở dữ liệu 

phục vụ quản lý, giám sát, điều hành phát triển ngành Công Thương. 

 - Sau khảo sát, các phòng chuyên môn tiến hành tổng hợp, cập nhật cơ sở 

dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý của phòng chuyên môn. 

- Sau khi hoàn thành khảo sát ban đầu, các phòng chuyên môn theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu biến động theo 

lĩnh vực phụ trách. 
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II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nội dung 

Thực hiện khảo sát tổng thể hiện trạng và định hướng phát triển: 

- Về lĩnh vực Thương mại: Khảo sát thực trạng về các chợ, siêu thị, cửa 

hàng xăng dầu; các nhà phân phối; vị trí trên bản đồ, trên Google Maps. 

- Về lĩnh vực Công nghiệp: Khảo sát thực trạng, quy hoạch; vị trí trên bản 

đồ, trên Google Maps; thông tin thành lập; quy hoạch chi tiết; thông tin về lĩnh 

vực hoạt động, tình hình hoạt động… đối với cụm công nghiệp. 

- Về lĩnh vực Năng lượng: Khảo sát thực trạng, quy hoạch; vị trí trên bản 

đồ, trên Google Maps; thông tin thành lập; quy hoạch chi tiết; thông tin về tình 

hình hoạt động… đối với các Nhà máy điện, hồ chứa thủy điện. 

2. Cách thức tổ chức thực hiện 

- Sở Công Thương ban hành Văn bản, kèm theo biểu khảo sát đến đối 

tượng được khảo sát để lấy thông tin chi tiết. Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá 

thông tin từ đối tượng được khảo sát. 

- Tổ chức làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị 

có liên quan về hiện trạng và định hướng phát triển cụm công nghiệp, nhà máy 

điện, hồ chứa thủy điện, đơn vị hoạt động phân phối hàng hóa trên địa bàn. 

- Tiến hành khảo sát thực tế tại các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp 

thuộc địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã. 

3. Thời gian thực hiện 

- Hoàn thiện mẫu biểu khảo sát điều tra đối với từng lĩnh vực: Trước 

25/3/2022. 

- Gửi biểu khảo sát đến đối tượng khảo sát, tổng hợp thông tin từ đối 

tượng được khảo sát: Trước 05/4/2022. 

- Khảo sát thực tế: Hoàn thành trong tháng 04/2022 (lịch làm việc cụ thể 

các phòng theo lĩnh vực sẽ có thông báo cụ thể). 

- Thời gian cập nhật lên Bản đồ số: Hoàn thành trong tháng 5/2022. 

4.  Kinh phí 

Trích từ nguồn sự nghiệp ngành Công Thương được bố trí năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng: Quản lý Thương mại, Quản lý Công nghiệp, Quản lý 

Năng lượng 

- Chuẩn bị các nội dung, hướng dẫn, bảng biểu khảo sát, phiếu yêu cầu về 
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số liệu khảo sát theo lĩnh vực phụ trách, đồng thời gửi đến các đối tượng khảo 

sát để lấy số liệu.  

- Chuẩn bị các nội dung và lịch làm việc cụ thể với các huyện, thành phố, 

thị xã và các đơn vị, cá nhân liên quan để các đơn vị phối hợp chuẩn bị số liệu, 

tài liệu làm việc. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện đã được phân bổ tại Quyết 

định số 34/QĐ-SCT ngày 04/3/2022 của Giám đốc Sở Công Thương; thực hiện 

việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện việc rà soát, khảo sát tổng thể hiện trạng, định hướng 

phát triển theo lĩnh vực phụ trách của phòng để cập nhật lên Bản đồ số ngành 

Công Thương đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ thực hiện. 

- Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả tổ chức thực hiện với Lãnh đạo Sở. 

2. Văn phòng 

- Hướng dẫn các phòng cập nhật số liệu lên Hệ thống Bản đồ số ngành 

Công Thương, địa chỉ: http://congthuonghatinh.com; hướng dẫn thực hiện việc 

thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, Phó Giám đốc sở; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các phòng: QLCN, QLTM, QLNL; 

- Văn phòng; các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, VP3. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  Hoàng Văn Quảng 
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