
  

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ  

Số:        /QĐ-BCĐCĐS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh 

vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ  

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ qui 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNN-BCĐCĐS ngày 06/8/2021 của Trưởng 

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm thực hiện 

Kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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Điều  4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số; Tổ công tác giúp việc 

Ban Chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực 

nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;  

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, BCĐCĐS (3b). 

TRƯỞNG BAN 

 

[daky] 

 

 

 

Lê Minh Hoan  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BĐCĐS ngày     /12/2021) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

b) Điều phối việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của các đơn vị thuộc 

Bộ bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 phải đảm bảo hiệu quả, đáp 

ứng các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 

về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Quán triệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn năm 2022 đến lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. 

Thời gian hoàn thành: Tháng 1. 

2. Chỉ đạo xây dựng Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

 Thời gian hoàn thành: Quý IV. 

3. Chỉ đạo xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông 

thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Thời gian hoàn thành: Quý I. 

4. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chuyển đổi 

số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. 
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Thời gian thực hiện: Sau khi Đề án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành. 

5. Khảo sát một số mô hình chuyển đổi số có hiệu quả trong quản lý, 

nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch riêng. 

6. Điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị của Bộ trong việc triển 

khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2022; kịp thời chỉ đạo biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh, tháo gỡ vướng mắc 

trong quá trình thực hiện (nếu có).  

Thời gian thực hiện: Cả năm. 

7. Giao ban định kỳ nhằm đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ theo kế hoạch phê duyệt. 

Thời gian thực hiện: Hàng quý. 

8. Tổng kết, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh 

vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 và đề 

xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai 

thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

Thời gian thực hiện: Quý IV. 

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  

Giao Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí hoạt 

động của Ban Chỉ đạo từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2022.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Bộ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) 

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này tham mưu trình Kế hoạch kiểm tra, 

khảo sát của Ban Chỉ đạo năm 2022. 

b) Xây dựng chương trình, tổng hợp báo cáo, chuẩn bị tài liệu các cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo. 

c) Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, báo 

cáo Trưởng Ban xem xét theo quy định. 

d) Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho Ban Chỉ đạo. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo 

a) Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện chuyển đổi 

số của ngành, lĩnh vực mình phụ trách khi được tham vấn. 

b) Phối hợp với Văn phòng Bộ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ kế hoạch.   
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