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Số:            /TB-SNN Đắk Nông, ngày       tháng 6 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tăng trưởng 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2018 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi 

khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị 

trường nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025 và định 

hướng đến năm 2030; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Đề án Nâng cấp hệ 

thống thông tin thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-

2025 và định hướng đến năm 2030, gồm các nội dung sau: 

1. Tên Đề án: Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là 

Đề án). 

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông. 

3. Đối tượng và phạm vi: 

3.1. Đối tượng: Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 
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3.2. Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

4. Mục tiêu 

4.1. Mục tiêu chung 

Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong sản xuất và thị trường nông sản 

tỉnh Đắk Nông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cung cấp kịp thời, 

tăng khả năng tiếp cận thông tin, hệ thống hóa các thông tin của ngành nông 

nghiệp góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

4.2. Mục tiêu cụ thể 

- Giai đoạn 2022-2025: Xây dựng nền tảng hệ thống thông tin thị trường 

nông sản tỉnh Đắk Nông. Nâng cấp hệ thống và Website thông tin thị trường 

nông sản tỉnh Đắk Nông. Tổ chức vận hành hệ thống thông tin thị trường nông 

sản để triển khai. 

- Giai đoạn năm 2026-2030: Vận hành và ứng dụng hệ thống phần mềm 

hiệu quả. 

5. Nội dung cơ bản của Đề án 

5.1. Nâng cấp và xây dựng hạ tầng cơ sở phần cứng  

5.1.1. Chuẩn bị hạ tầng giai đoạn 1 

Bổ sung một số trang thiết bị, hệ thống máy tính cho các cơ quan, đơn vị 

trực tiếp vận hành hệ thống thông tin thị trường nông sản để nhập liệu, khai thác 

và vận hành đề án. Hệ thống thông tin thị trường nông sản được triển khai trên 

nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, nhà nước và môi 

trường điện toán đám mây được cung cấp bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ 

tầng công nghệ thông tin của tỉnh. Hỗ trợ triển khai trên nền tảng IPV6. Rà soát 

hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu cần được cài đặt các tiêu chuẩn về an 

ninh thông tin tối tân. 

Ngoài ra, hệ thống cần được cài đặt và thiết lập các chính sách để đảm 

bảo an ninh thông tin và tính năng bảo mật. 

5.1.2. Nâng cấp hạ tầng cơ sở trong giai đoạn 2 

Hệ thống thông tin thị trường nông sản được triển khai trên nền tảng 

mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, nhà nước và môi trường 

điện toán đám mây được cung cấp bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng công 

nghệ thông tin của tỉnh; hỗ trợ triển khai trên nền tảng IPV6; rà soát hệ thống 

máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu. 

5.2. Xây dựng website trung tâm và phát triển phần mềm hệ thống 

thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông  

5.2.1. Xây dựng website trung tâm - Hệ thống thông tin thị trường nông 

sản tỉnh Đắk Nông 
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- Xây dựng Website đăng tải thông tin chính thức thông tin thị trường 

nông sản tỉnh Đắk Nông. 

- Nâng cấp website trở thành nơi tương tác giữa 3 bên (Nhà nước - nhà 

sản xuất - nông dân và doanh nghiệp). Xây dựng trang web trung tâm chia sẻ 

thông tin và dữ liệu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông dựa trên trung tâm tích 

hợp dữ liệu, dữ liệu GIS, dữ liệu GPS, ... Nơi doanh nghiệp, người dân và các cơ 

quan nhà nước có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, cập nhật dữ liệu và kết nối thị 

trường nông sản. 

5.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và kết nối thông tin 

Sử dụng phần mềm hệ thống thông tin thị trường nông sản được thiết kế ở 

phần trên ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ cán bộ và người cung cấp thông 

tin và người dân cập nhật dữ liệu một cách thuận tiện theo thời gian thực lên hệ 

thống. Đồng thời, kết hợp việc kế thừa sự thành công của các hạng mục công 

nghệ thông tin đã đầu tư trước đây của tỉnh Đắk Nông. 

Kết nối được với các hệ thống thông tin bên ngoài liên quan tới nông 

nghiệp của các cơ quan, đơn vị khác để tận dụng các thông tin sẵn có đã được 

các cơ quan, đơn vị khác đầu tư xây dựng (cơ chế chính sách về phát triển ngành 

nông nghiệp, các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, tiến bộ kỹ thuật, thông tin tình hình thời tiết, dịch bệnh, nguồn 

gốc sản phẩm, thông tin và dự báo về cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn 

hàng hóa xuất khẩu, yêu cầu của thị trường thế giới,...). Ứng dụng phần mềm 

phục vụ thu thập, quản lý và khai thác thông tin liên quan đến nông sản. 

5.3. Xây dựng tiêu chuẩn Cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa trong thu thập 

thông tin  

5.3.1. Nội dung xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu 

- Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và thị trường nông sản. 

- Hệ thống và cung cấp các thông tin về hỗ trợ ngành nông nghiệp. 

5.3.2. Chuẩn hóa trong thu thập thông tin 

Xây dựng các biện pháp chuẩn hóa thông tin (phiếu khảo sát, câu hỏi, ứng 

dụng thu thập thông tin chuyên dụng...) làm cơ sở cho việc xây dựng trục tích 

hợp, ứng dụng thu thập thông tin chuyên dụng, ứng dụng khai thác thông tin 

chuyên dụng về thông tin thị trường nông sản từ các hệ thống, nguồn dữ liệu bên 

ngoài và từ các đơn vị có liên quan. 

5.4. Tổ chức vận hành hệ thống thông tin thị trường nông sản và đào 

tạo nâng cao năng lực công nghệ thông tin 

5.4.1. Tổ chức nhân sự vận hành hệ thống 

Giai đoạn 2022-2025: Thành lập các bộ phận nhân sự chuyên trách nhằm 

quản lý các chức năng nhiệm vụ trong thời gian phát triển nền tảng hệ thống 

thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông, làm cơ sở để nâng cấp, thành lập 

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông 

nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, 

đồng thời đáp ứng các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp được quy định tại 
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Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Trường hợp không thành lập được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp thì 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung chức năng, nhiệm vụ của 

Trung tâm này cho một đơn vị sự nghiệp hiện có thuộc Sở đảm nhiệm. 

5.4.2. Tập huấn và đào tạo nguồn nhân lực 

Tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thu thập dữ liệu, phân tích và 

dự báo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả, mục tiêu của Đề án. 

Tăng cường đào tạo kỹ năng và năng lực sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin 

cho cán bộ, công chức, viên chức. 

  5.4.3.Tổ chức vận hành hệ thống thông tin thị trường nông sản vào thực 

tế 

Tổ chức vận hành hệ thống thông tin thị trường nông sản đảm bảo cơ sở 

dữ liệu được cập nhật liên tục, đầy đủ, chính xác; thông tin được chia sẻ, khai 

thác có hiệu quả phục vụ công tác quản lý ngành của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các đơn vị khác có liên quan. 

Để tổ chức vận hành hệ thống một cách hiệu quả, các đơn vị có liên quan 

cần thực hiện: Tổ chức truyền thông tuyên truyền; xây dựng quy chế quản lý và 

vận hành; tổ chức thu thập thông tin và đưa vào hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu. 

6. Kinh phí và thời gian thực hiện Đề án 

6.1. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện: Khái toán tổng kinh phí thực hiện 

là 14.657.500.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm 

nghìn đồng); trong đó: giai đoạn 2022-2025: 13.132.500.000 đồng và giai đoạn 

2026-2030: 1.525.000.000 đồng. 

6.2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh (chi thường xuyên); lồng 

ghép từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền 

vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển 

vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 

2030, định hướng đến năm 2035 và các Chương trình, Đề án khác đang thực 

hiện trên địa bàn tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

6.3. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2022 - 2030. 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Thực hiện chức năng quản lý cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp tỉnh Đắk 

Nông. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; thu thập dữ liệu người dùng 

và doanh nghiệp. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ 

thống định vị toàn cầu (GPS) và bản đồ số,…..trong sản xuất nông nghiệp, quản 

lý tài nguyên rừng, phục vụ quản lý ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã 

hội. 
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- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các hoạt động tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của người dân về công nghệ thông tin, ứng dụng vào 

hoạt động sản xuất.  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn đối tác cung cấp 

dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin thị trường 

nông sản tỉnh Đắk Nông theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống thông tin thị trường 

nông sản tỉnh Đắk Nông. 

- Hàng năm, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tiết 

kiệm, thiết thực, hiệu quả, đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án để 

tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án định kỳ (trước ngày 20/12 hàng năm) 

hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kịp thời báo cáo những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án theo quy định. 

7.2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các dự 

án, hoạt động, hạng mục liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Đề 

án theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức tập huấn phần mềm, công nghệ thông tin. 

- Thẩm định các dự án, hạng mục của Đề án thuộc thẩm quyền theo Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ; Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 

của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

7.3. Sở Công Thương 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ sở dữ liệu 

thương mại, các nội dung xúc tiến, chương trình và chính sách hỗ trợ hoạt động 

tiêu thụ nông sản tỉnh Đắk Nông trong phạm vi ngành quản lý. 

- Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và 

quảng bá các sản phẩm nông nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

7.4. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng dụng và cập nhật 

các công nghệ thông tin tiên tiến, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp. 

- Tạo điều kiện tối đa cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm được 

chứng nhận về an toàn thực phẩm, xây dựng và đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu 

hàng hóa. 
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- Hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chế 

biến nông sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

7.5. Sở Tài chính 

Xem xét, cân đối nguồn ngân sách hàng năm, trình UBND tỉnh bố trí kinh 

phí sự nghiệp để thực hiện các hạng mục đầu tư của Đề án tại Khoản 1, Điều 1 

Quyết định này. 

7.6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng dụng công 

nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) 

và bản đồ số… trong sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, quản lý dữ 

liệu của ngành nông nghiệp.. 

- Phối hợp rà soát, kiểm tra, giám sát cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp, nhất 

là vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản của tỉnh. 

7.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

đơn vị có liên quan triển khai thu thập cơ sở dữ liệu nông nghiệp tại địa phương. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và 

Truyền thông và các đoàn thể tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn tập 

huấn sử dụng hệ thống thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông đến các các 

tổ chức, cá nhân có nhu cầu sản xuất, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông 

triển khai các dự án phát triển hạ tầng, dịch vụ trên địa bàn quản lý. 

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất 

trên địa bàn quản lý; định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) tổ chức sơ kết, tổng 

kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn thông qua cơ quan 

thường trực (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định. 

7.8. Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các 

đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, giúp đỡ 

nông dân tiếp cận hệ thống thông tin thị trường nông sản, đồng thời ứng dụng 

tiến bộ khoa học - công nghệ, quy trình kỹ thuật vào sản xuất; phát động các 

phong trào thi đua, khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình điển hình 

tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

7.9. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hệ thống thống 

thông tin thị trường nông sản 

Chủ động, cân đối, đảm bảo kinh phí để thực hiện Đề án tại địa phương, 

bao gồm: 

- Phối hợp, kết hợp với các Sở, ngành, địa phương tham gia công tác tập 

huấn, nâng cao trình độ công nghệ thông tin, quản lý trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của đơn vị. 
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế và 

bảo quản sản phẩm; thực hiện sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo đúng quy 

hoạch, quy trình kỹ thuật, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, đảm bảo 

nâng cao chất lượng, giá trị, an toàn thực phẩm, kết nối tiêu thụ nông sản thông 

qua hệ thống thông tin và các sàn giao dịch thương mại điện tử. 

- Chủ động tiếp cận thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và tiêu thụ 

các sản phẩm thông qua hệ thống thông tin thị trường nông sản, chủ động quảng 

bá thương hiệu sản phẩm của đơn vị. 

8. Chế độ báo cáo 

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện Đề án Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản tỉnh Đắk Nông giai 

đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

Định kỳ (trước ngày 10/12 hàng năm) hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện 

Đề án về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) để tổng hợp. 

(Chi tiết theo Đề án đính kèm) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết, để phối hợp tổ chức triển khai Đề án 

hiệu quả; các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có nhu cầu thông tin liên 

quan đến Đề án, phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị, địa phương 

mình, liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Đắk Nông (liên hệ đồng chí Đoàn Quốc Huy; SĐT: 0931.64.94.94) để 

được cung cấp./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH Đắk Nông; 

- Báo Đắk Nông; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải Trang TTĐT Sở); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Dần 
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