
THAM LUẬN 

CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

(Của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp của tỉnh đã có những bước phát 

triển tương đối toàn diện, tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong nền kinh tế của tỉnh 

Đắk Nông. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: sản xuất 

nhỏ lẻ, manh mún, kém hiệu quả, thiếu liên kết chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu chưa 

tập trung, thông tin vùng trồng, thông tin chất lượng sản phẩm thiếu minh bạch, ứng 

dụng khoa học công nghệ còn hạn chế… Để giải quyết những tồn tại trên, việc 

chuyển đổi số trong nông nghiệp là giải pháp tất yếu, giúp ngành Nông nghiệp của 

tỉnh hội nhập với xu thế chung hiện nay. 

Một số kết quả đạt được: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và xúc tiến đầu tư ngành nông nghiệp 

tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 178/QĐ-SNN ngày 06/5/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

- Đơn vị đã có Trang thông tin điện tử của ngành và triển khai các phần mềm 

phục vụ công tác quản lý nhà nước liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp đạt 

chuẩn OCOP và tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sàn thương mại điện 

tử và Trang thông tin sản phẩm OCOP của tỉnh. 

Về triển khai ứng dụng Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

(theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2022 tại 

Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022):  Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành, địa 

phương triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông. Hiện 

nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thu thập thông tin để tiến hành 

xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp. Tiến hành đăng ký sử dụng tên miền 

cho Hệ thống thông tin ngành nông nghiệp (bản Demo) để tiến hành chạy thử và 

nhập dữ liệu của ngành nông nghiệp. 

Những khó khăn trong chuyển đổi số của ngành nông nghiệp: 

- Việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đòi hỏi phải có cơ 

sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu số hóa đồng bộ, hiện đại (cây trồng, vật nuôi, các văn 

bản chính sách đã được số hóa). Tuy nhiên, hạ tầng kết nối của tỉnh còn lạc hậu, 

chưa đồng bộ, chi phí 3G, 4G còn cao, chưa tạo cơ hội cho nông sản vùng sâu, vùng 

xa kết nối trực tiếp với hệ thống thương mại điện tử. Do đó, việc tiếp cận công nghệ 

số và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp, hộ sản xuất phần 

lớn chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số do chưa có cơ sở dữ liệu lớn phục vụ 



 

2 

 

sản xuất, thiếu minh bạch về nguồn gốc sản phẩm và thiếu kết nối chia sẻ thông tin 

của các giai đoạn: sản xuất, quản lý, logistics, thương mại nông sản.  

- Trong nông nghiệp số, ngoài tư liệu sản xuất truyền thống, người nông dân 

còn phải sử dụng dữ liệu và công nghệ số. Vì vậy, ngoài kỹ năng sản xuất, người 

nông dân cần thêm kiến thức và kỹ năng về kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật số và 

công nghệ sinh học… Tuy nhiên, số lượng nông dân ở tỉnh ta có trình độ khoa học 

công nghệ còn ít, hầu hết nông dân chưa được đào tạo bài bản về chuyển đổi số nên 

khó thao tác và đánh giá hiệu quả. Có thể nói rằng, rào cản này là trở ngại lớn nhất 

cho chuyển đổi số nông nghiệp trong giai đoạn tới. 

Để chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông phát triển trong thời 

gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với các sở, ngành 

liên quan, đặc biệt là các địa phương cần tập trung thực hiện theo nhóm giải pháp 

sau:  

- Trước tiên, phải giúp các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và đặc biệt 

là nông dân hiểu được vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng kỹ thuật số vào sản 

xuất nông nghiệp. Chỉ khi đó thì các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông 

dân mới chủ động học hỏi và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh nông 

nghiệp. Giải pháp là đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo, các mô hình khuyến 

nông về vai trò và lợi ích của việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất và 

tiêu thụ nông sản trong bối cảnh hiện nay.  

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

tiếp cận và ứng dụng kỹ thuật số vào lĩnh vực nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cần phối hợp với Sở, ngành triển khai các chương trình mục tiêu 

quốc gia liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để phát triển hạ tầng, 

kết nối Internet băng rộng chất lượng cao (hạ tầng mạng di động 4G, 5G, hạ tầng 

kết nối IoT) đến các thôn, bản nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch 

vụ viễn thông của người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Tiến tới, phổ cập hạ 

tầng kỹ thuật số với mục tiêu mỗi hộ nông dân đều có điện thoại thông minh và cáp 

quang để truyền thông tin kỹ thuật số đến nông dân. 

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng hệ thống dữ liệu nông nghiệp, bao gồm dữ liệu 

về đất đai, cây trồng, vật nuôi, vùng canh tác, người sản xuất, lượng nông sản, dịch 

vụ và số hóa các văn bản hành chính của ngành nông nghiệp. Đồng thời, khuyến 

khích các cá nhân, doanh nghiệp số hóa quy trình sản xuất, hướng tới tích hợp và 

minh bạch hóa sản phẩm bằng hệ thống đọc mã QR. 

- Nâng cao trình độ, năng lực tiếp cận, giới thiệu công nghệ số trong sản xuất 

nông nghiệp cho nông dân. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phối hợp với các ngành liên quan cần tổ chức các đợt tập huấn nhằm nâng cao trình 

độ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và vận hành. Từ 

đó, người sản xuất sẽ nâng cao kỹ năng quảng bá sản phẩm, kỹ năng sống, tạo điều 

kiện cho nông dân tiếp cận trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu 

thị trường, xu hướng tiêu dùng để tổ chức sản xuất hiệu quả.  
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- Hằng năm, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phục vụ chuyển đổi số 

trong nông nghiệp phù hợp, kịp thời, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành 

nông nghiệp đúng hướng, hiệu quả.  

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là bước tiến đầy cơ hội và cũng tiềm ẩn 

nhiều thách thức, nhưng “không đi không thể đến đích”. Nếu chủ động thực 

hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp sớm sẽ giúp nông nghiệp tỉnh Đắk Nông 

nắm bắt thời cơ, lợi thế tạo động lực mới cho nông nghiệp, nông thôn phát triển 

hiệu quả, bền vững.  
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