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Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 

 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐẶT RA NĂM 2022 

Thực hiện kế hoạch Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Trong năm 2022 Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đạt các mục tiêu theo Kế hoạch số 

1844/KH-SNN ngày 04 tháng 10 năm 2021 về Phát triển Chính quyền số và đảm 

bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 đề ra; ban hành các công văn hướng dẫn các 

phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung về phát triển chính quyền số, 

chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và 

các cơ quan chuyên môn,… các văn bản trao đổi được gửi trên môi trường mạng 

dưới dạng điện tử và được ký số; các máy tính được cài phần nềm phòng chống mã 

độc và phần mềm diệt virut, triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông 

tin mạng; cử lãnh đạo, công chức tham gia đầy đủ các lớp tấp huấn do UBND tỉnh, 

các cơ quan chủ quản tổ chức; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành 

chính tại Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh đúng theo quy trình, trả các 

hồ sơ đúng hẹn; banh hành các văn bản hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về ngày 

chuyển đổi số, tuyên truyền lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số 

Quốc gia -Viet Solutions”năm 2022,… cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông 

tin điện tử theo quy định; sử dụng hệ thống phòng họp trực tuyến kết nối với Bộ, 

các cơ quan, ban ngành của tỉnh; mua sắm trang thiết bị máy tính đáp ứng yêu cầu 

công việc; thực hiện đầy đủ các báo cáo trên hệ thống báo cáo văn phòng chính 

phủ, hệ thống báo cáo tỉnh Cao Bằng; trả lời kịp thời, đầy đủ các kiến nghị phản 

ánh của người dân về ngành nông nghiệp,… 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Nhận thức số 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lãnh chỉ đạo các phòng ban, đơn 

vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, 

các văn bản của Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh về chuyển đổi số, kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng đến toàn thể đảng viên, 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lồng ghép trong các cuộc họp của cơ 

quan, đơn vị; ban hành công văn hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động 
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hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia; đăng tải các tin, bài trên trang thông tin 

điện tử của Sở về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số áp 

dụng vào trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi,.. nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng 

chính quyền về tầm quan trọng của ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển chính 

quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

2. Thể chế số 

Ban hành Kế hoạch số 1663/KH-SNN, ngày 29 tháng 9 năm 2020 Kế hoạch 

ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính 

quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 

1844/KH-SNN ngày 04 tháng 10 năm 2021 về Phát triển Chính quyền số và đảm 

bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch số 2456/KH-SNN, ngày 03 tháng 

11 năm 2022 về Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai 

đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 

3. Hạ tầng số 

100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính đáp ứng yêu cầu 

công việc, có kết nối internet tốc độ cao; trang bị 01 phòng họp trực tuyến kết nối 

họp trực tuyến với các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị của tỉnh; Lãnh đạo Sở, lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc có chữ ký số và sử dụng thường xuyên.  

4. Dữ liệu số 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai sử dụng các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp triển khai về 

trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện cập nhật dữ liệu, báo cáo đầy đủ đúng theo 

quy định. 

5. Nền tảng số 

Xây dựng ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính 

quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin; tham dự các chương trình 

bồi dưỡng về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số cho cho lãnh đạo, cán bộ, 

công chức, viên chức; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, kỹ 

năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn bản của Trung ương, Bộ, 

ngành, tỉnh về chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số 

quốc gia, ngày chuyển đổi số ngành nông nghiệp, ngày chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng; 

mua sắn trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số. 

6. Nhân lực số 

Sở Nông nghiệp và PTNT có 01 công chức phụ trách về công nghệ thông tin; 

các đơn vị trực thuộc cử 01 công chức kiêm nghiệm phụ trách công nghệ thông tin 

của cơ quan, đơn vị; khả năng, kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, 
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viên chức đáp ứng yêu cầu công việc; cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, 

diễn tập do UBND tỉnh, các cơ quan chủ quan tổ chức. 

7. An toàn thông tin mạng   

100% máy tính được trang bị phần mềm diệt virus (Kaspersky Anti-Virus, 

BKAV,…) và thực hiện triển khai cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập 

trung cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, kết quả: cài đặt được 

25/33 máy tính; triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 

2022 đến 18 phòng ban, đơn vị trực thuộc. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

của cơ quan, đơn vị thực hiện tự rà quét, xử lý mã độc trên máy tính cá nhân theo 

hướng dẫn; đăng ký và cử công chức tham dự “Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

8. Chính quyền số 

- Thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến trên Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành VNPT ioffice. Trong năm 2022, toàn bộ văn bản đi đến của Sở hoàn toàn 

bằng điện tử (tổng số văn bản đến: 12.896 văn bản; tổng số văn bản đi 2.343 văn 

bản; 2.110 văn bản có ký số). 

- Thực hiện báo cáo đầy đủ các báo cáo trên hệ thống báo cáo chính phủ, hệ 

thống báo cáo tỉnh Cao Bằng theo quy định. 

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống phần 

mềm một cửa liên thông VNPT-iGate tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Cao Bằng. Từ ngày 01/01/2022 đến 20/11/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp 

nhận 748 hồ sơ, trong đó: 725 hồ sơ trả đúng hạn, 09 hồ sơ trả quá hạn, 14 hồ sơ 

đang giải quyết. 

- Thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử của Sở theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022. Đăng 

tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, tin tức,… của ngành nông nghiệp, tính 

đến ngày 20/11/2022 đăng được 363 tin, bài. 

9. Kinh tế số  

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đã khuyến kích, thu hút các doanh 

nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng công  

nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay, đã thu hút được một số dự án chăn 

nuôi công nghệ cao như trang trại chăn nuôi Ánh Dương của Công ty chăn nuôi 

Ánh Dương với quy mô 1.000 con lợn thịt, 300 con lợn nái; Dự án trang trại chăn 

nuôi Vân Trình với quy mô 70 bò cái sinh sản, 200 dê đực cái, 260 dê thịt, Dự án 

trang trại chăn nuôi Thông Huề của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng 

với quy mô 300 lợn nái sinh sản, 1.000 lợn thịt. Đặc biệt hiện nay tỉnh đang triển 

khai hỗ trợ dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của 

công ty TH-TrueMilk tại huyện Quảng Hoà với quy mô hoạt động trên 10.000 con 

bò sữa; Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao của công ty Hitech-Farm Hàn 

Quốc với quy mô 30ha trồng trọt công nghệ cao. 

https://www.thegioididong.com/hoi-dap/5-top-phan-mem-diet-virus-mien-phi-pho-bien-tren-l-1226172#subhmenuid2
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Hỗ trợ các Hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 

Trong giai đoạn 2020-2022 đã hướng dẫn HTX Vân An thực hiện hệ thống tưới tự 

động với diện tích 15 ha đối với cây chanh leo; Tiến hành hoàn thiện các hồ sơ, thủ 

tục để xây dựng Vườn ươm giống cây trồng nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao tại xã Bạch Đằng, huyện Hoà An, thành phố Cao Bằng. 

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng đã triển 

khai thực hiện mô hình "Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nuôi thâm canh cá 

nước ngọt" tại phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, có quy mô 1000m2 với 

02 hộ tham gia. Hiện tại cá đang sinh trưởng, phát triển tốt, người nuôi theo dõi 

được các chỉ số môi trường liên tục, nhờ đó hạn chế tình trạng cá bị thiếu oxy trong 

suốt quá trình nuôi và phát triển; để nhân rộng mô hình, mang chuyển đổi số lan 

tỏa rộng rãi đến các hộ nuôi cá trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã tổ chức tập huấn về kỹ 

thuật nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cho 30 

học viên không tham gia mô hình tại thành phố Cao Bằng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 

người dân đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử (sàn Postmart.vn, sàn 

voso.vn,…) để mua, bán, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá trên mạng, mở 

tài khoản thanh toán điện tử; hiện tại có 58 sản phẩm OCOP có truy xuất nguồn 

gốc. 

10. Xã hội số 

100% thông tin chỉ đạo điều hành của ngành nông nghiệp được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở; các phản ánh của người dân và tổ chức liên quan 

đến lĩnh vực phụ trách được xử lý và trả lời công khai đúng theo quy định. 

11. Kinh phí thực hiện  

- Mua sắm máy móc (máy vi tính): 13.850.000 đồng. 

- Sửa chữa (máy tính, máy in, photocopy,…): 30.375.000 đồng. 

- Mạng Interrnet: 52.990.597 đồng. 

- Chi phí công nghệ thông tin (Phần mềm KT, chữ ký số,…): 22.657.000 

đồng. 

- Chi nhuận bút, thù lao biên tập, thù lao quản trị Trang thông tin điện tử:    

5.280.188 đồng. 

12. Danh mục hệ thống, CSDL cơ quan, đơn vị quản lý, Sử dụng 

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành do Bộ Nông 

nghiệp triển khai: 

STT 
Tên hệ thông thông tin, CSDL, 

phần mềm 

Năm đưa vào 

khai thác 

Cơ quan quản 

lý 
Quy mô/phạm vi Ghi chú 

1 Phần mềm Quản lý các cơ sở 

nuôi nhốt động vật hoang dã 
2021 

Chi cục Kiểm 

lâm 

Toàn tỉnh  

2 Phần mềm cập nhật diễn biến 2016 Chi cục Kiểm 

lâm 
Toàn tỉnh  
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rừng 

3 Phần mềm xây dựng bản đồ chi 

trả DVMTR 
2018 Chi cục Kiểm 

lâm 
Toàn tỉnh  

4 Chi trả Dịch vụ môi trường 

rừng (DVMTR) 
2017 Chi cục Kiểm 

lâm 
Toàn tỉnh Trên web 

5 Giám sát đánh giá 2020 Chi cục Kiểm 

lâm 
Toàn tỉnh  

6 Biển báo hiệu cấp dự báo cháy 

rừng tự động 
2020 Chi cục Kiểm 

lâm 
Tỉnh, Trùng Khánh  

7 Theo dõi cảnh báo cháy rừng, 

mất rừng, điểm cháy từ vệ tinh 
 Chi cục Kiểm 

lâm 
Toàn tỉnh  Trên web 

8 

Hệ thống trạm khí tượng tự 

động quan trắc thời tiết phục 

vụ dự báo, cảnh báo nguy cơ 

cháy rừng 

2017 

Chi cục Kiểm 

lâm 
Tỉnh, Trùng Khánh, 

Nguyên Bình, Thạch 

An, Lảo Lâm, Hà 

Quảng 

 

9 

Hệ thống CSDL quốc gia về 

MSVT (mã số vùng trồng) và 

CSĐG (cơ sở đóng gói) 

2022 

Chi Cục 

Trồng trọt và 

Chăn nuôi 
Toàn tỉnh 

 

10 
Phần mềm CSDL quốc gia về 

ngành bảo vệ thực vật 
2022 

Chi Cục 

Trồng trọt và 

Chăn nuôi 
Toàn tỉnh 

 

11 
Cơ sở dữ liệu về nuôi trồng 

thuỷ sản 
2019 

Chi Cục 

Trồng trọt và 

Chăn nuôi 
Toàn tỉnh 

 

12 
Hệ thống thông tin dịch bệnh 

động vật trên cạn 
2021 

Chi Cục 

Trồng trọt và 

Chăn nuôi 
Toàn tỉnh 

 

13 
Hệ thống thông tin dịch bệnh 

động vật thủy sản 
2022 

Chi Cục 

Trồng trọt và 

Chăn nuôi 
Toàn tỉnh 

 

14 Truy xuất nguồn gốc nông sản 2020 

Phòng Quản 

lý chất lượng 

nông lâm 

thuỷ sản 

Toàn tỉnh 

 

15 Cơ sở dữ liệu về môi trường 

thuỷ sản 
2019 

Chi Cục 

Trồng trọt và 

Chăn nuôi 
Toàn tỉnh 

 

16 
Cơ sở dữ liệu về giống thức ăn, 

sản phẩm xử lý môi trường 

thuỷ sản 

2019 

Chi Cục 

Trồng trọt và 

Chăn nuôi 
Toàn tỉnh 

 

13. Tồn tại, hạn chế 

- Một số máy tính cấu hình thấp không thể cài phần mềm phòng chống mã 

độc tập trung cho cơ quan nhà nước theo công văn triển khai của Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc không có công chức chuyên trách về công 

nghệ thông tin, chỉ có kiêm nghiêm nên việc thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số, 
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an toàn thông tin mạng còn hạn chế; công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc 

chưa được tham gia các khoá tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin mạng,... 

- Chưa có các biện pháp sao lưu dữ liệu. 

 

Phần II 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;  

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính  phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng năm 2030; 

 - Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của  Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 411/QĐ-TTg  ngày 31 tháng 3 tháng 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của  Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng 

phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP, ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025; 

- Quyết định 924/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, 

hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025; 

- Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Cao thực 

hiện Nghị quyết số11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XIX về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi 

số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 2769/KH-UBND  ngày  10/11/2020 của  UBND  tỉnh  Cao 

Bằng về Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; 
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- Quyết định số 2893/QĐ-UBND  ngày  31/12/2020 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ 

quan nhà nước, Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; 

- Kế hoạch số 1127/KH-UBND  ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về việc thúc 

đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y 

tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Kế hoạch số 1580/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

ban  hành  Kế  hoạch  triển  khai  thực  hiện Quyết định  468/QĐ-TTg  ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

- Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 

ban hành kế hoạch thúc đẩy hiệu quả, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 

phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; 

- Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 10/3/2022 triển khai Chương trình xác 

định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

- Kế hoạch 506/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng Thực 

hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 22/1/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0; 

- Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 

phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Cao Bằng, phiên bản 

1.0; 

- Kế hoạch số 2456/KH-SNN ngày 03/11/2022 Chuyển đổi số Ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 

II. MỤC TIÊU 

1. Phát triển Chính quyền số  

- Thực hiện chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo kinh 

tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở (không bao gồm nội dung mật) được ký số, 

thực hiện trên môi trường mạng. 

- 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước).  
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- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị được thực hiện trên 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc. 

- 70% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới 

hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối 

thiểu 30%. 

- Tối thiểu 70% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ 

tục hành chính.  

- Thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo kế hoạch của 

UBND tỉnh. 

- Triển khai sử dụng hệ thống thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triên nông thôn triển khai: chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật, Hệ 

thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp, quản lý Mã số vùng trồng,… thực hiện thu 

nhận, sử dụng và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành từ hệ thống Bộ NN&PTNT về kho 

dữ liệu tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp. 

- Thực hiện Chuyển đổi Ipv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin  

của đơn vị theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

2. Phát triển Kinh tế số 

- 80% công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp có tài khoản, 

công cụ phục vụ thanh toán và sử dụng thành thạo các nền tảng thanh toán trực 

tuyến trong thanh toán các phí lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng 

đồng. 

- Phấn đấu 40% doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Hướng 

dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân đăng ký tham gia các sàn thương mại 

điện tử (sàn Postmart.vn, sàn voso.vn,…) để mua, bán, quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm, hàng hoá trên mạng, mở tài khoản thanh toán điện tử. 

- Các sản phẩm OCOP có truy xuất nguồn gốc. 

- Thực hiện thí điểm mô hình sản xuất, chứng nhận số về chứng nhận chất 

lượng sản phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; chế 

biến và tiêu thụ nông sản gắn với chuyển đổi số trên các đối tượng cây trồng, vật 

nuôi chủ lực hoặc sản phẩm OCOP có năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

- Hỗ trợ hộ kinh doanh, Hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông 

tin để tiếp cận thông tin về sản xuất nông nghiệp, các mô hình nông nghiệp thông 

minh, nông nghiệp công nghệ cao. 

3. Phát triển xã hội số 

- 80% thông tin chỉ đạo điều hành của ngành nông nghiệp được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở. 
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- Các phản ánh của người dân và tổ chức đến Chính quyền qua các kênh phản 

ánh chính thức của cơ quan nhà nước được xử lý, trả lời công khai đúng theo quy 

định. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Nhận thức số 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn 

bản của Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh về chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày chuyển đổi số ngành nông nghiệp, ngày chuyển 

đổi số tỉnh Cao Bằng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và toàn xã hội về chuyển đổi 

số. 

- Tham gia các chương trình phổ biến kiến thức về công nghệ số, các mô hình 

kinh tế số đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm của những doanh nghiệp trong 

từng ngành, lĩnh vực để học tập. 

2. Hạ tầng số 

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng; mua sắm trang thiết bị CNTT (máy tính, 

các giải pháp an toàn thông tin,…). 

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị phòng họp trực tuyến, đáp ứng nhu cầu hội 

nghị trực tuyến với các cơ quan Trung ương và các đơn vị trong tỉnh. 

3. Dữ liệu số 

- Triển khai sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triên nông thôn triển khai về: chăn nuôi, trồng trọt, Hệ thống thông tin và cơ 

sở dữ liệu cấp, quản lý Mã số vùng trồng, Hệ thống cơ sở dữ liệu bảo vệ thực vật,... 

thực hiện thu nhận, sử dụng và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành từ hệ thống Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về kho dữ liệu tỉnh theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT. 

- Duy trì, vận hành, sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; kết nối 

với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia qua tên miền: 

nongnghiep.caobang.gov.vn  

4. Nền tảng số 

Triển khai sử dụng nền tảng số phù hợp với điều kiện ngành theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.  

5. Nhân lực số 

Đăng ký tham dự các chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số, phát triển 

chính quyền số cho cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức; cử cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, 
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kỹ năng số, an toàn thông tin, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng phân tích và xử lý 

dữ liệu ngành nông nghiệp. 

6. An toàn thông tinmạng 

6.1. Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 

Phối hợp với SởThông tin và Truyền thông hoàn thành phân loại, xác định, 

phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn 

quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; triển khai đầy đủ phương án 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận 

hành trước tháng 6 năm 2023. 

6.2. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng 

Tổ chức phổ biến, quán triệt hai nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng, 

cụ thể là hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa vào sử 

dụng và hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như 

hệ thống chính thức. 

6.3. Trang thiết bị, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng 

Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; 

các máy tính của ngành được triển khai giải pháp phòng chống mã độc theo hướng 

dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên ngành, cài các phần mềm diệt 

virus. 

6.4. Kế hoạch nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, triển khai các 

chương trình nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động trong ngành. 

- Hướng dẫn, quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định 

về bảo mật thông tin trong quản lý nhà nước, an toàn thông tin mạng. 

- Cử công chức phụ trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin tham gia  

các khóa bồi dưỡng về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin theo thông báo của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

- Rà soát, bổ sung nhân lực an toàn thông tin, cử cán bộ phụ trách về an toàn 

thông tin, ứng cứu sự cố. 

- Tham gia các hoạt động của đội ứng cứu sự cố theo thông báo của đơn vị 

phụ trách ứng phó sự cố an toàn thông tin cấp tỉnh. 

- Giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc 

phạm vi quản lý. 

7. Chính quyền số 
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- Tiếp tục thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến trên phần mềm Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành VNPT ioffice, văn bản được ký số và xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo kế hoạch của UBND 

tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa tập trung cấp tỉnh, đảm 

bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả kết quả đúng hẹn; thực hiện việc rà 

soát, xác định dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một 

phần phục vụ công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ 

công trực tuyến một phần theo quy định. 

- Triển khai cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử và dịch vụ công 

trực tuyến trên môi trường mạng theo quy định  tại  Nghị định  số 42/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022.  

- Tiếp tục triển khai sử dụng hệ thống thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triên nông thôn triển khai: chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực 

vật; thực hiện thu nhận, sử dụng và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành từ hệ thống Bộ 

NN&PTNT về kho dữ liệu tỉnh khi có hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện Chuyển đổi Ipv6 cho hệ thống 

mạng, dịch vụ công nghệ thông tin  của đơn vị theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

8. Kinh tế số 

- Tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng mô hình hệ thống tự động tưới tiêu, 

nhân rộng mô hình để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai 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. 

- Khuyến khích cơ sở, doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử, tổ 

chức các chương trình xúc tiến thương mại điện tử; xây dựng các chính sách hỗ 

trợ, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các hộ kinh doanh cá thể, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (chú trọng đến hai sàn thương mại điện tử là “Voso.vn” 

và “Postmart.vn”). 

 - Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số trong 

việc triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về nông nghiệp, phát triển nông 

thôn tại địa phương. 

9. Xã hội số 

- Hướng dẫn doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn 

đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để mua, bán, quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm, hàng hoá nông nghiệp trên mạng. 

- Đôn đốc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng 

ban, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng dẫn người dân về các kỹ 

năng an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ tài khoản, dữ liệu của mình 

trên không gian số. 

- Triển khai bộ quy tắc ứng sử trên môi trường mạng đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức trong toàn ngành nông nghiệp. 

IV.  GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các văn 

bản của Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh về chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

ngày Chuyển đổi số; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và toàn xã hội 

về chuyển đổi số. 

2. Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, triển khai các 

giáp pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

3. Tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện mô hình "Ứng dụng công nghệ chuyển 

đổi số nuôi thâm canh cá nước ngọt"; hỗ trợ các Hợp tác xã, doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao vào sản xuất: hướng dẫn HTX Vân An thực hiện hệ thống tưới 

tự động với diện tích 15 ha đối với cây chanh leo; tiến hành hoàn thiện các hồ sơ, 

thủ tục để xây dựng Vườn ươm giống cây trồng nông, lâm nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại xã Bạch Đằng, huyện Hoà An, thành phố Cao Bằng; phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân 

đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử (sàn Postmart.vn, sàn voso.vn,…) để 

mua, bán, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá trên mạng, mở tài khoản thanh 

toán điện tử. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trong khả năng cân đối nguồn lực 

theo quy định của pháp luật; thực hiện lồng ghép các chương trình, đề án, dự án, kế 

hoạch,… của ngành nông nghiệp. 

- Nguồn vốn xã hội hóa. 

- Các nguồn vốn hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tiếp 

nhận, banh hành, ký số văn bản đi đến trên môi trường mạng. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch. 

- Đề xuất các giải pháp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng chuyển 

đổi số; chủ động thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn an ninh mạng, hoạt động ứng 
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cứu, xử lý sự cố; tổ chức đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở và 

các đơn vị trực thuộc.  

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở 

Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, đề xuất xây dựng kế 

hoạch thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tham mưu, đề xuất, 

cân đối nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc và tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

3. Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở 

Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

chuyên môn của đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan trong quá trình triển khai; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện nhiệm vụ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các phòng 

ban, đơn vị trực thuộc đề xuất ý kiến gửi về Văn phòng Sở tổng hợp trình Lãnh đạo 

xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, TP; 

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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