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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia  

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 5039/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch 

triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 của ngành như sau:  

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và PTNT là 

phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số trong toàn ngành đảm bảo phù 

hợp và đạt hiệu quả theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tạo động 

lực để ngành Nông nghiệp và PTNT phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

Triển khai nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, 

góp phần đưa tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về 

chỉ số phát triển Chính quyền số, kinh tế số. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan thuộc Sở sử dụng văn bản điện tử 

có chữ ký số; việc gửi nhận các văn bản điện tử đều thực hiện liên thông (trừ các 

văn bản mật theo quy định); 

- 90% thủ tục hành chính của ngành thuộc phạm vi công bố của UBND tỉnh 

được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 80% dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 của ngành được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, 

bao gồm cả thiết bị di động; 

- 100% hồ sơ công việc cấp Sở, 90% hồ sơ công việc tại các đơn vị trực 

thuộc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước); 

 



2.2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 

Hình thành và hoàn thiện hệ sinh thái số của toàn ngành, thúc đẩy đạt mục 

tiêu xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đạt các mục 

tiêu cơ bản sau: 

- 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. 

- 100% hồ sơ công việc cấp Sở, 100% hồ sơ công việc tại các đơn vị trực 

thuộc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước); 

- Hình thành nền tảng dữ liệu của ngành Nông nghiệp và PTNT dựa trên dữ 

liệu của các cơ quan, đơn vị và hạ tầng kết nối mạng Internet, kết nối, chia sẽ dữ 

liệu giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho 

các tổ chức, doanh nghiệp. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Các cơ quan, đơn vị trong ngành Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến kế hoạch số 5039/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 và các văn bản liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động thuộc phạm vi quản lý.  

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm, 

ứng dụng các công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển 

công nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực mình phụ trách. 

3. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến trên các Trang thông tin 

điện tử và phương tiện thông tin đại chúng về chuyển đổi số. 

4. Dựa trên nền tảng dữ liệu để xây dựng hệ thống cung cấp thông tin về 

môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất 

và chất lượng cây trồng; hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền 

tảng số. 

5. Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh 

doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh 

chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm; thúc đẩy các ứng 

dụng, tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý nguồn nước, phát 

triển các giải pháp tưới tiết kiệm, thích ứng biến đổi khí hậu hướng đến ngành 

Nông nghiệp thông minh. 

6. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông 

nghiệp thông minh. 

7. Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các 

chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị 

trường, quản lý quy hoạch. 

 



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ tại kế hoạch này, các phòng chuyên môn Sở, các 

đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, xây dựng lồng ghép nội dung về chuyển đổi số 

trong hoạt động của các phòng, đơn vị. 

2. Giao Văn phòng Sở tham mưu giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở 

Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. Vũ(2b). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phan Văn Tấn 
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