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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành 

Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng 

về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Trồng trọt và BVTV xây 

dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 tại đơn vị, như sau: 

1. Mục tiêu  

1.1. Mục tiêu đến năm 2025 

- 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực một 

lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ 

công trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 70%; tích hợp  90% các dịch vụ công trực 

tuyến với Cổng Dịch vụ công tỉnh; 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về 

việc giải quyết thủ tục hành chính. 

- 80% cơ sở dữ liệu về Nông nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền 

tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng, 

gồm: Cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về cây trồng; Xây dựng nền tảng ứng 

dụng công nghệ chuỗi khối để cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất 

lượng đất đai phục vụ nông dân năng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ 

trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua nền tảng số. 

- 50% các thiết bị quan sát, giám sát sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu 

nhận trực tiếp dữ liệu số, sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) để 

tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. 

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, 100% máy tính 

được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; hoàn thành xác định cấp độ an 

toàn hệ thống thông tin; 100% hệ thống thông tin được giám sát, bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin. 

- 100% công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, 

trong đó 30% được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu về 

công nghệ số. 

- Cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cử khi nào 

người dân và doanh nghiệp cần; 100% công chức được gắn định danh số trong 

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

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ 

liệu điện tử theo quy định. 

- Hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của đơn vị được thực 

hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất. 

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

quản lý của đơn vị được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia. 

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy 

định của pháp luật. 

- Phát triển kinh tế số trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp, 

người dân tham gia các hoạt động trong nông nghiệp tăng cường ứng dụng công 

nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp; quản lý, giám sát 

nguồn gốc; hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm khuyến khích người 

dân và doanh nghiệp tham gia vào chuyển đổi số,.. 

- Xây dựng các mô hình nghiên cứu “mẫu” về sản xuất, kết nối nông 

nghiệp thông minh; ứng dụng đồng bộ công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp; 

quản lý giám sát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm kịp thời, minh bạch, 

chính xác, an toàn, thích ứng với biến đổi khi hậu. Phấn đấu đến năm 2025diện 

tích nông nghiệp công nghệ cao đạt 25% diện tích canh tác, trong đó diện tích 

nông nghiệp thông minh đạt 1.000 ha.  

1.2. Mục tiêu đến năm 2030 

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều 

phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết theo dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt 90%; tích hợp tối thiểu 

70% các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% người 

dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; 

- 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- Hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp số, nông thôn số trên nền tảng dữ 

liệu lớn và thông tin thống nhất, minh bạch, hiệu quả và hạ tầng kết nối mạng 

Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước về nông nghiệp, nông thôn và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan ở 

trung ương và địa phương, các cơ quan và đối tác quốc tế, các doanh nghiệp, 

hợp tác xã và nông dân; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% 

dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, 

phát triển nông thôn được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông 

tin của cơ quan quản lý. 
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- Tỷ trọng kinh tế số nông nghiệp trung bình đạt tối thiểu 20%. 

- Tối thiểu 50% hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm có 

ứng dụng công nghệ số. 

- 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế hộ được tập huấn, hướng 

dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin. Phấn đấu 

đến 2030 diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ số chiếm khoảng 10% diện tích 

canh tác. 

2. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. Nhiệm vụ 

a) Phát triển hạ tầng số và các nền tảng, hệ thống 

- Trang bị bổ sung trang thiết bị cho công chức, viên chức nhằm đảm bảo 

phát triển Chính phủ số/ Chính quyền số trong đơn vị; 

- Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông 

nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng tỷ trọng của nông 

nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế;  

- Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa một số quy trình sản xuất, kinh 

doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương...; từng bước xây dựng 

quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phầm nông nghiệp bằng tem điện tử, chuỗi 

cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác. 

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu công tác bảo vệ thực vật (tình hình sản 

xuất, sinh vật gây hại cây trồng, công tác đào tạo tập huấn, ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật..) trên các phần mềm lưu trữ của ngành BVTV. 

- Ứng dụng công nghệ IOT trong công tác giám sát, điều tra dự tính dự 

báo sâu bệnh hại cây trồng. 

- Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện, cảnh báo sớm sâu 

bệnh và các biện pháp phòng trừ để nông dân chủ động phòng chống. 

b) Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

- Đảm bảo việc thực hiện  phát triển Chính quyền điện tử/ chính quyền số 

phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của Chi cục thông qua Chính 

phủ điện tử giữa các đơn vị; 

- Ứng dụng chữ ký số khi phát hành văn bản điện tử qua môi trường mạng 

theo qui định (trừ văn bản mật); 

- 100% văn bản, tài liệu nội bộ trao đổi dưới dạng điện tử; 90% hồ sơ, văn 

bản trao đổi với cơ quan bên ngoài dưới dạng văn bản điện tử; 

- 100% công chức, viên chức đã được cấp thư điện tử công vụ thường 

xuyên sử dụng trong giải quyết công việc và trao đổi thông tin; 
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- Trang Thông tin điện tử của Chi cục cung cấp đầy đủ thông tin, cập nhật 

toàn bộ thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật liên quan. Cung cấp tất cả 

dịch vụ công trực tuyến. 

c) Bảo đảm an toàn thông tin 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định về bảo đảm an toàn thông 

tin trong hoạt động của đơn vị. Phối hợp tổ chức triển khai phương án bảo đảm 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Rà soát, tăng cường đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực bảo 

đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc theo mô hình tập trung, ưu tiên cho 

các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, 

doanh nghiệp, hệ thống trung tâm dữ liệu; 

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tại đơn vị theo quy định; 

- Thực hiện sao lưu dữ  liệu, bảo đảm hoạt động liên tục; sẵn sàng khôi 

phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông 

tin mạng; 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ  biến kiến thức, kỹ năng bảo 

đảm an toàn thông tin cho công chức, viên chức tại đơn vị; 

- Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi vi 

phạm trên không gian mạng, tin giả, tin bịa đặt, tấn công mạng tại đơn vị.  

d) Phát triển nguồn nhân lực 

- Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng 

công nghệ thông tin khi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và 

PTNT phối hợp tổ chức: Đào tạo, tập huấn về xây dựng, triển khai Kiến trúc 

chính quyền điện tử của Tỉnh phiên bản 2.0; kỹ năng sử dụng, khai thác hiệu quả 

các hệ thống thông tin đã được đầu tư như: Chính phủ điện tử, Một cửa điện tử  

và dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, kết nối liên thông trang Thông tin điện tử 

của Sở, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT trên trang Thông tin điện tử của 

đơn vị.  

- Phân công công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác an toàn thông tin, 

công nghệ thông tin và quản lý trang Thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời, cử 

tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, quản lý: quản trị mạng, quản trị CSDL vận 

hành và quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh cho toàn bộ hệ thống thông tin trong 

suốt quá trình vận hành. 

2.2. Giải pháp thực hiện 

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, 

tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp 

- Tuyên truyền đến đội ngũ CCVC nhằm nâng cao hiểu biết về lợi ích 

trong việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc, 

góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; 
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- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai ứng dụng 

CNTT tại đơn vị; 

- Mở rộng các kênh kết nối phục vụ thực hiện thủ tục hành chính của 

người dân dựa trên nền tảng các mạng xã hội; 

- Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Chi cục; phân công 

CCVC kiêm nhiệm công tác quản trị trang Thông tin điện tử và hệ thống mạng 

trong đơn vị; 

- Ứng dụng các tiến bộ về CNTT, các phần mềm xử lý văn bản, tiếp nhận 

và gửi văn bản qua hệ thống hộp thư công vụ theo quy định, đảm bảo nhanh 

chóng, đầy đủ, bảo mật.  

b) Phát triển các mô hình kết hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 

Phối hợp phát triển dữ liệu số tạo nền tảng cho triển khai Chính quyền số, 

bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, mở dữ liệu theo 

quy định của pháp luật để phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát triển các cơ sở  

dữ liệu phục vụ triển khai các dịch vụ cơ bản, thiết yếu liên quan đến người dân, 

doanh nghiệp. 

c) Giải pháp tài chính 

- Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách (nếu có), nguồn kinh phí chi 

thường xuyên để phục vụ phát triển, ứng dụng CNTT vào quá trình thực hiện 

nhiệm vụ; thiết lập, bảo trì hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng, giải pháp 

tăng cường bảo mật, phát triển và triển khai các phần mềm quản lý chuyên 

ngành, đào tạo chuyên sâu cho CCVC phụ trách, kiêm nhiệm; 

- Hợp đồng quảng cáo với các doanh nghiệp có nhu cầu, tạo nguồn kinh 

phí chi trả nhuận bút viết tin, bài và phụ cấp cho CCVC thực hiện quản trị hệ 

thống CNTT, trang Thông tin điện tử của đơn vị.  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Phòng Hành chính Tổng hợp 

- Phối hợp với các phòng, trạm trực thuộc Chi cục triển khai việc thực 

hiện kế hoạch này; 

- Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức về việc đẩy mạnh ứng 

dụng chuyển đổi số vào thực tiễn công tác; 

- Tham mưu cân đối, bố trí nguồn kinh phí, đảm bảo triển khai thực hiện nội 

dung kế hoạch (đào tạo, bồi dưỡng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống 

internet); đưa việc ứng dụng chuyển đổi số vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng 

năm của đơn vị; 

- Duy trì ổn định hoạt động và tính bảo mật của Hệ thống phần mềm Quản 

lý văn bản và điều hành Chính phủ điện tử tại đơn vị; 
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- Rà soát, tham mưu kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực CNTT; theo dõi, 

đôn đốc các phòng, trạm trong việc thực hiện cải cách hành chính kết hợp ứng 

dụng CNTT; kiểm tra kết quả ứng dụng phần mềm một cửa điện tử của đơn vị. 

3.2. Các phòng, trạm 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 

vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; 

- Ứng dụng bản quyền phần mềm diệt virus để đảm bảo an toàn thông tin 

trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và bộ tiêu chí chuyển  đổi số theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện.  

Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế và văn bản chỉ đạo của cấp trên để đề 

xuất thay đổi, điều chỉnh các chỉ tiêu, nội dung cho phù hợp. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, yêu cầu các phòng, 

trạm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục;   

- Các phòng, trạm (t/hiện);            

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                     

CHI CỤC TRƯỞNG 
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