
 

 
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số            /BC-SNN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Cao Bằng, ngày 03 tháng 01 năm 2023 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 01/ STTTT-

BCVTCNTT, ngày 02 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về 

việc báo cáo hoạt động Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tại đơn vị phục vụ tổng kết Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số năm 2023 với những nội dung 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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; lãnh đạo, chỉ đạo, 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.  

II. KẾT QUẢ 

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 

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. 
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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, 

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 

https://www.thegioididong.com/hoi-dap/5-top-phan-mem-diet-virus-mien-phi-pho-bien-tren-l-1226172#subhmenuid2
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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. 

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 
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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. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

- 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 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, 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 về công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng,... 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị BCĐ CĐS tỉnh mở các bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho 

công chức, viên chức. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Chuyển đổi số năm 2022 của Sở 

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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