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THÔNG BÁO  

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp  

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 Ngày 14 tháng 12 năm 2021, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ 

trưởng Phùng Đức Tiến, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 

nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban chỉ đạo) đã chủ trì cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo. Thành phần cuộc họp gồm có: Các Thành viên Ban chỉ đạo, 

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo; đại diện Tập đoàn VNPT, Tập đoàn BKAV, Hiệp 

hội Nông nghiệp  số Việt Nam. Sau khi nghe Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo báo 

cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo giao và 

một số nội dung xin ý kiến Ban Chỉ đạo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng 

Phùng Đức Tiến kết luận như sau: 

1. Đánh giá cao sự chủ động của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Tổ công 

tác giúp việc Ban Chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng, 

Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 05/8/2021; chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

thuộc Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng các nội dung xin 

ý kiến Ban chỉ đạo.  

2. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chuyển đổi số đối với ngành Nông 

nghiệp và PTNT được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trước mắt là Kế hoạch 

chuyển đổi số của ngành năm 2022, tạo đà cho các năm tiếp theo, yêu cầu các đơn 

vị thuộc Bộ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Các Ủy viên Ban chỉ đạo: 

- Lựa chọn, đề xuất ít nhất 1 nhiệm vụ ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong 

lĩnh vực phụ trách (trừ 7 đơn vị đã đề xuất nhiệm vụ trong dự thảo Kế hoạch 

chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022), gửi về Văn phòng 

Bộ trước ngày 20/12/2021 để tổng hợp vào Kế hoạch chuyển đổi số của ngành 

Nông nghiệp và PTNT năm 2022, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt. 

- Sau khi Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn năm 2022 được Bộ trưởng phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm 

hoàn thành đúng tiến độ; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Văn 

phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo. 

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có 

liên quan liên quan (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty BKAV, 
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Hiệp hội nông nghiệp số,…) trong quá trình tổ chức thực hiện. 

b) Văn phòng Bộ: 

- Tiếp thu  ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo, hoàn thiện, trình 

Bộ trưởng phê duyệt trong năm 2021 đối với: (i) Đề cương Đề án chuyển đổi số 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; (ii) Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn năm 2022; (iii) Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ 

năm 2022.  

- Xây dựng, trình Ban chỉ đạo kế hoạch kế hoạch kiểm tra tình hình triển 

khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; kế hoạch khảo sát một số mô hình chuyển 

đổi số có hiệu quả trong quản lý, nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp. 

- Khẩn trương tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án 

chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 (trong năm 2022).  

- Theo dõi tình tình, đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị. Kịp thời báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị 

có liên quan vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ nguồn vốn để triển khai các 

nhiệm vụ của Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

4. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tham 

mưu cân đối nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

5. Trung tâm Tin học và Thống kê: Đề xuất các giải pháp bảo đảm hạ tầng 

công nghệ thông tin đáp ứng chuyển đổi số. Thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn 

an ninh mạng, hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố. 

  Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo; Tổ 

công tác giúp việc BCĐ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Lưu VT, VP (TH). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Thành 
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