
Phụ lục III: 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ                   

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, HƯỚNG TỚI NÔNG THÔN 

MỚI THÔNG MINH, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

(Kèm theo Công văn số          /BNN-VPĐP ngày       /    /2022  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  

 

 

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, 

hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

06/QĐ-BCĐTW-VPĐP ngày 12/10/2022 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung 

ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế 

hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thuộc Chương 

trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới 

thông minh giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung 

chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số trong 

xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan 

rà soát thực trạng chuyển đổi số ở khu vực nông thôn của địa phương, làm cơ sở 

xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh của tỉnh (lồng ghép 

với Chương trình chuyển đổi số chung của tỉnh/thành phố). Việc xây dựng kế 

hoạch triển khai phải rất cụ thể, rõ việc, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

trong Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới 

nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 06/QĐ-

BCĐTW-VPĐP ngày 12/10/2022 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các 

chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 

một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số 

trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 

2021-2025. Thời gian hoàn thành ban hành Kế hoạch: trong quý IV/2022.  

2. Chú trọng công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng 

nông thôn mới thông minh 

a) Chỉ đạo Đài Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan báo chí, các 

trang thông tin điện tử của tỉnh, của các ngành và các huyện, thị xã, thành phố 

tích cực tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Chương 

trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường đưa các tin, bài, 

phóng sự phản ánh về quá trình triển khai xây dựng thí điểm mô hình làng thông 



minh, xã thông minh của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng 

trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là ở cấp huyện và đài truyền thanh xã. 

b) Đề nghị các ngành, các đoàn thể cấp tỉnh và cấp cơ sở cần chú trọng hơn 

tới công tác tuyên truyền về Chương trình chuyển đổi số nói chung và chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Từ đó, góp phần chuyển tải 

thông điệp, tầm quan trọng của hoạt động chuyển đổi số về phát triển kinh tế - 

xã hội tới người dân; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền dưới 

dạng hội nghị chuyên đề, hội thảo, diễn đào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tờ rơi, 

pano, áp phích, các cuộc thi tìm hiểu,... để giới thiệu cách làm hay, mô hình sáng 

tạo về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng các chuyên trang, 

chuyên mục, phóng sự, phim, tiểu phẩm,… trên các báo, đài, trang thông tin 

điện tử ở cấp tỉnh, huyện để tuyên truyền về chuyển đổi số trong xây dựng nông 

thôn mới; kịp thời động viên, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu, có 

nhiều sáng kiến trong triển khai thực hiện chuyển đổi số ở địa phương. 

3. Chỉ đạo xây dựng các mô hình thí điểm về xã nông thôn mới thông 

minh, xã thương mại điện tử 

a) Đối với việc xây dựng thí điểm mô hình xã/thôn nông thôn mới thông 

minh của tỉnh, thành phố: Theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết 

định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022, mỗi tỉnh, thành phố có tối thiểu 01 mô 

hình xã nông thôn mới thông minh. Vì vậy, tùy theo điều kiện thực tiễn và căn 

cứ nhu cầu, UBND các tỉnh, thành phố có thể quyết định số lượng xây dựng mô 

hình thí điểm xã/thôn nông thôn mới thông minh trên địa bàn cho phù hợp. Việc 

lựa chọn các mô hình xã/thôn thông minh nên gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa 

phương (quy hoạch xây dựng, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hoá, an ninh trật tự, du 

lịch nông thôn, thương mại điện tử…); ưu tiên thực hiện các mô hình về kinh tế 

số, xã hội số dựa trên các điều kiện thực tế và nhu cầu áp dụng chuyển đổi số 

của địa phương. Theo đó, cần giao Sở Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập 

trung lựa chọn: 

- Xã/thôn có điều kiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tốt, như: đã có đường truyền 

băng thông rộng, khả năng kết nối giữa người dân/doanh nghiệp với đơn vị cung 

cấp dịch vụ số tốt… 

- Xã/thôn có lợi thế hoặc lĩnh vực nổi trội có nhu cầu phát triển và có khả 

năng  áp dụng chuyển đổi số (ví dụ như quy hoạch xây dựng, sản xuất nông 

nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp…), trang trại, hợp tác xã, y 

tế, giáo dục, văn hoá, an ninh trật tự, du lịch nông thôn, thương mại điện tử…); 

- Xã/thôn có khả năng áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nổi trội (tối 

thiểu 50% số hộ dân có kết nối internet và  có thiết bị đầu cuối thông minh, có 

thể vận động, huy động đơn vị cung cấp dịch vụ số, nhu cầu áp dụng chuyển đổi 

số trong lĩnh vực nổi trội của xã/thôn) 

- Ngoài ra, cần có yếu tố 100% cán bộ, công chức của xã đã được trang bị 

máy tính và kết nối internet để phục vụ cho công tác điều hành, chỉ đạo, chia sẻ 



thông tin và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong việc triển khai và 

ứng dụng phần mềm dùng chung và 100% cán bộ, công chức  của xã có sử dụng 

hộp thư điện tử công vụ và văn phòng điện tử. 

       b) Đối với việc xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh/xã 

thương mại điện tử do Trung ương chỉ đạo: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sẽ có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố đăng ký (trên cơ sở lựa chọn các 

xã có điều kiện thuận lợi như trên). Sau khi có đăng ký của các tỉnh, thành phố, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan 

ban hành hướng dẫn tạm thời về nội dung xây dựng xã nông thôn mới thông 

minh/ xã thương mại điện tử (để các địa phương áp dụng triển khai đồng bộ cả 

đối với xã do tỉnh, thành phố thí điểm xây dựng và các xã do Trung ương thí 

điểm xây dựng). 

4. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, tổ chức kinh 

tế ở nông thôn và người dân về chuyển đổi số  

a) Giao Sở Nông nghiệp và PTNT/Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên 

quan: 

- Biên soạn tài liệu tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở, với từng đối tượng 

được tập huấn (cán bộ cơ sở, tiểu giáo viên, tổ khuyến nông cộng đồng, chủ thể 

kinh tế người dân,…); tập trung vào các điều kiện/tiêu chí cần để phát triển kinh 

tế số và xã hội số gắn với việc phát triển sản xuất và phát huy các lợi thế ở địa 

phương. 

- Hàng năm, tổ chức các lớp, các đợt tập huấn về chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới cho từng đối tượng cụ thể: cán bộ cơ sở, tiểu giáo viên, tổ 

khuyến nông cộng đồng, chủ thể kinh tế, người dân,… trong đó tập trung vào 

các nội dung, mục tiêu, giải pháp thực hiện; các kiến thức, kỹ năng áp dụng 

công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động quản lý điều hành của 

chính quyền cơ sở, an ninh mạng, thương mại điện tử; áp dụng công nghệ thông 

tin, công nghệ số trong quản lý, vận hành doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, tổ chức sản xuất…. 

b) Khuyến khích Tổ công nghệ cộng đồng tham gia tập huấn, hướng dẫn 

các kỹ năng, hoạt động chuyển đổi số cho người dân ở địa phương. 

5. Chuẩn bị dữ liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê, các sở, ngành, huyện, xã:  

- Chủ động thu thập, lưu trữ các dữ liệu về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn, xây dựng nông thôn mới để kịp thời cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

dùng chung toàn quốc (sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn 

thiện). 



- Thực hiện các biện pháp đảm bảo lưu trữ dữ liệu ổn định, sẵn sàng chia 

sẻ, phục vụ yêu cầu trong công tác quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

6. Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ công tác chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành 

có liên quan: Nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, 

chính sách đặc thù để hỗ trợ triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh ở 

địa phương, phù hợp với các quy định hiện hành. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với, các sở, ngành 

có liên quan: Nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách 

hỗ trợ cho các thành viên Tổ công nghệ cộng đồng tham gia hướng dẫn, vận 

động, huy động sự tham gia của người dân trong thực hiện các hoạt động chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn mới. 

7. Huy động nguồn lực, vận động hỗ trợ chuyển đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham 

mưu xây dựng, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí nguồn lực (bao 

gồm cả nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện, xã) và huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác từ xã hội hóa để triển khai thực hiện mô hình thí điểm 

xã/ thôn nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử tại địa phương. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: 

vận động các tổ chức, cơ quan tham gia hỗ trợ chuyển đổi số ở địa phương; vận 

động các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và tham gia cung 

cấp các dịch vụ phục vụ chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới./.  

 

 

 


		2022-11-29T16:22:26+0700


		2022-11-29T16:22:21+0700




