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KẾ HOẠCH 
 

Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022; Sở Nông nghiệp và PTNT xây 
dựng kế hoạch Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2022, với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện mục tiêu Đề án số 08-ĐA/TU ngày 
11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 
1634/QĐUBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; làm cơ sở triển khai 

chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. 

- Từng bước chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT, góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ 
công; thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá ngành Nông nghiệp theo hướng ứng 

dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 
thông minh, tăng tỷ trọng kinh tế số trong Ngành để nâng cao năng suất, chất 

lượng và giá trị nông sản; phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện có hiệu quả, góp 
phần cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, giảm nghèo và xây dựng nông 
thôn mới văn minh, bền vững. 

- Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng dùng chung 
của tỉnh; đồng thời tiếp tục tham mưu xây dựng nền tảng dữ liệu, ứng dụng 

CNTT mới áp dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc ngành và nâng cao 
chất lượng phục vụ doanh nghiệp, người dân. 

2. Yêu cầu 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm của người 

đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số. Gắn nhiệm 
vụ triển khai Chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

theo lĩnh vực quản lý. 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở phối hợp chặt chẽ trong quá trình 

triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; kịp thời 



đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình; tập trung thực 
hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. 

II. MỤC TIÊU 

Mục tiêu Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2022 đặt ra trên cơ sở Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND tỉnh có 10 mục 
tiêu, trong đó: mục tiêu về phát triển chính quyền số là 09, mục tiêu về phát triển 

kinh tế số và xã hội số là 01 (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo). 

Ngoài các mục tiêu theo Kế hoạch chung của tỉnh, Ngành Nông nghiệp và 

PTNT xác định một số mục tiêu thuộc lĩnh vực chuyên ngành phấn đấu triển khai 
năm 2022, cụ thể: 

1. Phát triển Chính quyền số  

- Xây dựng và hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu chính của ngành, kết nối 
liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh 

nhằm phục vụ khai thác, dự báo, phân tích, đánh giá, góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp. 

- Xây dựng mới, khai thác các phần mềm/hệ thống thông tin chuyên ngành 
hiện có, góp phần thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành. 

2. Phát triển Kinh tế nông nghiệp số  

Ngoài các sản phẩm OCOP, phấn đấu đưa các sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực, tiềm năng của tỉnh, sản phẩm đạt chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến, 
đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được ứng dụng công nghệ số trong truy 

xuất nguồn gốc, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên các Hệ thống thông tin 
chuyên ngành và đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. 

3. Phát triển Xã hội nông nghiệp số 

Hình thành và phát triển xã hội nông nghiệp số; các doanh nghiệp, HTX 
nông nghiệp, người sản xuất sẵn sàng ứng dụng công nghệ số, từng bước khai 

thác thông tin ngành nông nghiệp phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số 

- Từng bước nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng LAN, Internet, máy tính và 

triển khai ứng dụng hệ thống giám sát và bảo đảm an toàn thông tin mạng cho 
toàn ngành Nông nghiệp và PTNT. 

- Rà soát, hỗ trợ cho các cán bộ ngành nông nghiệp hiện đang công tác ở 
mỗi xã, phường, thị trấn máy tính để phục vụ công tác chuyên môn, đảm bảo cấu 

hình sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, ứng dụng CNTT của tỉnh. 

2. Xây dựng, phát triển nền tảng số 

a) Chuyển đổi nhận thức, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ, 
công chức, viên chức toàn ngành Nông nghiệp và các chủ thể tham gia vào quá 
trình chuyển đổi số 



Người đứng đầu tại mỗi đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng 
chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang 

môi trường số. 

b) Ban hành quy định, quy chế thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 

- Xây dựng, ban hành các quy chế quản lý, vận hành, duy trì các hạ tầng 
số, nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu triển khai trong Ngành, bảo đảm 

tính đồng bộ, an toàn thông tin và khả năng chia sẻ kỹ thuật, dữ liệu. 

- Giao nhiệm vụ cho một đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn làm cơ quan thường trực Chương trình chuyển đổi số của Ngành, là đầu mối 
để điều phối các hoạt động phục vụ công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.  

3. Hoàn thiện và khai thác dữ liệu Ngành Nông nghiệp 

a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chính ngành 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai 

Xây dựng hệ thống thông tin, quản lý và hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu 
chính của ngành Nông nghiệp và PTNT, kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp 

và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh, nền tảng số cho phép dữ liệu được 
cập nhật liên tục, đồng bộ trong toàn Ngành, hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu 

kịp thời báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ra quyết định về chính 
sách, kế hoạch nhanh nhất và hiệu quả cho Ngành. Hệ thống đảm bảo tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác thông qua trục liên thông LGSP của tỉnh và 
kết hợp với các API dữ liệu ở mức độ đầy đủ, trong đó có các module quản lý các 

lĩnh vực: Trồng trọt và BVTV; Chăn nuôi & Thú y; Thủy sản; Quản lý chất 
lượng nông, lâm, thủy sản; Lâm nghiệp; Thủy lợi; Phát triển nông thôn; Khuyến 
nông và DVNN; Phòng chống thiên tai và TKCN.  

b) Khai thác hiệu quả các phần mềm, hệ thống thông tin hiện có  

- Đối với 08 phần mềm/hệ thống thông tin triển khai từ Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, các đơn vị thuộc Bộ theo Phụ lục 02: Tiếp tục triển khai hiệu quả theo chỉ 
đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị thuộc Bộ; đồng thời 

xin ý kiến đánh giá lại hiện trạng, tính năng, hiệu quả các phần mềm/hệ thống 
thông tin, kiến nghị đưa ra quy chế quản lý vận hành, phân quyền cập nhật dữ 

liệu, khai thác chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, góp phần 
phát triển kinh tế số, xã hội số trong nông nghiệp. 

- Đối với 09 phần mềm/hệ thống thông tin do đơn vị là chủ đầu tư, quản trị 
theo Phụ lục 03: Tiếp tục rà soát nâng cấp, khai thác hiệu quả tính năng phần 

mềm/hệ thống phục vụ công tác tham mưu lĩnh vực ngành; đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền để các cơ sở, người dân được biết và khai thác; rà soát tích 

hợp các phần mềm/hệ thống đáp ứng yêu cầu vào trung tâm dữ liệu tỉnh; đề xuất 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan để kết nối, đồng bộ 
dữ liệu trên toàn quốc; ban hành quy chế quản lý vận hành, phân quyền cập nhật 

dữ liệu, khai thác chia sẻ thông tin; đối với các phần mềm/hệ thống thông tin 
không kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu (nếu có), đề xuất tích hợp với các phần 

mềm/hệ thống thông tin khác hoặc tạm dừng hoạt động. 



c) Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số chuyên ngành nhằm khai thác 
hiệu quả CSDL ngành, góp phần phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và 

xã hội số trong nông nghiệp; trong đó năm 2022 tập trung các nhiệm vụ ưu tiên: 

(1) Hệ thống thông tin và tạo lập CSDL ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai; 

(2) Hệ thống thông tin quản lý, giám sát, minh bạch thông tin, kết nối tiêu 
thụ sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm sản và 

thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

(3) Xây dựng và duy trì app Khuyến nông Lào Cai;  

(4) Thuê thêm 01 Hệ thống cảnh báo thời tiết tổng hợp (WeatherPlus); 

(5) Thí điểm xây dựng bản đồ trượt lở đất; 

(6) Mô hình theo dõi thấm, theo dõi mực nước tại 09 đập, hồ chứa nước 

thuỷ lợi lớn và vừa trong tỉnh, kết nối, truyền tải thông tin cảnh báo sớm thiên tai; 

(7) Mô hình điều khiển tự động lượng nước tưới theo các dữ liệu thu thập 

được từ đầu vào (độ ẩm, nhiệt độ, chế độ nắng, …) cho cây rau giống; 

(8) Mô hình theo dõi trữ lượng, chất lượng nguồn nước tại các khu vực đầu 

mối công trình thuỷ lợi, cấp nước nông thôn để đưa ra các dự báo, cảnh báo ngắn 
hạn, trung hạn, dài hạn cho việc quản lý, khai thác công trình. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong chỉ đạo điều hành và cung 
cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính quyền số trong công tác chỉ đạo điều 
hành và tác nghiệp của các cơ quan thuộc Ngành nông nghiệp; đẩy mạnh kết nối 

trao đổi, gửi nhận văn bản hành chính, ký số điện tử thông qua Hệ thống quản lý 
văn bản điều hành; tăng cường triển khai các cuộc họp, hội thảo trực tuyến; liên 
thông kết nối chia sẻ dữ liệu đến các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp 

phục vụ mục tiêu, chiến lược phát triển ngành. 

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 4 theo 

quy định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tổ chức cá nhân, người dân, doanh nghiệp 
trong việc thực hiện TTHC; đồng thời tiếp tục rà soát các TTHC, quy trình 

nghiệp vụ theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng 
hiệu quả công nghệ số. 

- Cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định tại Quyết định số 
22/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai trên Cổng Thông 

tin điện tử của Sở; Tất cả các câu hỏi của người dân trên Cổng được tiếp nhận và 
trả lời đúng trọng tâm và đúng thời gian quy định. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng các phần mềm/hệ thống thông tin 
chuyên ngành phục vụ phát triển xã hội số trong nông nghiệp; khai thác thông tin, 

ứng dụng các dịch vụ KHKT nông nghiệp, các mô hình nông nghiệp thông minh 
trên môi trường số phục vụ phát triển sản xuất và đời sống xã hội. 

5. Phát triển nhân lực chuyển đổi số 



- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kỹ năng ứng dụng 
công nghệ thông tin, kỹ năng số và khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian 

mạng cho cán bộ công chức, viên chức toàn ngành Nông nghiệp, cán bộ phụ 
trách theo từng lĩnh vực và các Doanh nghiệp, HTX nông nghiệp, tổ chức, cá 

nhân tham gia thực hiện chuyển đổi số. 

- Xem xét hỗ trợ cho cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số tại các cơ 

quan, đơn vị thuộc Ngành. 

6. Bảo đảm an toàn thông tin mạng 

 - Xây dựng quy chế và triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông 
tin theo tiêu chuẩn hiện hành vào hoạt động của Ngành. 

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn thông tin đối với các hệ 

thống thông tin đang vận hành. 

- Triển khai đồng bộ, toàn diện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ nhằm tăng cường, nâng cao năng lực phòng, chống mã độc. 

V. KINH PHÍ NĂM 2022  

- Tổng nhu cầu kinh phí năm 2022: 12.860 triệu đồng, trong đó:  

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 1.800 triệu đồng 

+ Nguồn vốn ngân sách sự nghiệp tỉnh: 11.060 triệu đồng 

(Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi số hàng năm và kiểm tra, 
đôn đốc các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện. 

Chủ trì thực hiện triển khai dự án “Xây dựng hệ thống thông tin và tạo lập 

Cơ sở dữ liệu ngành Nông Nghiệp tỉnh Lào Cai” đảm bảo đúng tiến độ theo kế 
hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh. 

2. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm 

xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; đồng thời, chủ 
động nghiên cứu, tham mưu, phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành triển khai thực 

hiện các dự án của ngành, các dự án về nền tảng công nghệ (theo Phụ lục số 4) đảm 
bảo tính đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu với ứng dụng phần mềm dùng chung của 

toàn tỉnh, đặc biệt các dữ liệu phải nằm trong quy hoạch dữ liệu của tỉnh.  

Ngoài ra, nhằm góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU 

ngày 26/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề 
xuất các phần mềm, hệ thống thông tin thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành báo 

cáo Sở tổng hợp, xin ý kiến cơ quan quản lý chuyên ngành bổ sung kế hoạch 
chuyển đổi số hàng năm của tỉnh. 

I



Định kỳ báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6, báo cáo năm trước ngày 15/12, 
báo cáo kết quả triển khai kế hoạch gắn với báo cáo công tác ứng dụng CNTT  

hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn 
phòng Sở) để tổng hợp. 

Căn cứ các nội dung Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị 
triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

- Văn phòng ĐP Nông thôn mới; 
- Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Lê Tân phong 
 

 



Phụ lục số 01 

MỤC TIÊU CỤ THỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SNN ngày      /3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai) 

 
TT Mục tiêu Thực hiện 

năm 2022 

Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

I Về phát triển chính quyền số 

1 
Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình 

thức DVCTT mức độ 4 
100% 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

Các cơ quan 

thuộc Sở, Văn 

phòng TT BCH 

PCTT và TKCN 

2 Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến 95% 

Các cơ quan 
thuộc Sở, Văn 

phòng TT BCH 

PCTT và TKCN 

Bộ phận một cửa 

Trung tâm hành 

chính công 

3 Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng 98% 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

 

4 

Tỷ lệ báo cáo định kỳ (Báo cáo theo quyết định số 07/2020/QĐUBND) được gửi, 

nhận qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối với hệ thống báo cáo quốc 

gia, 

Trên 50% Văn phòng Sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

5 Tỷ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; Trên 90% 
Các cơ quan giải 

quyết TTHC 

Bộ phận một cửa 

Trung tâm hành 

chính công 

6 Tỷ lệ thủ tục hành chính được cắt giảm so với hiện nay. Tối thiểu 5% 
Phòng Tổ chức 

cán bộ 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

7 
Tỷ lệ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin. 
100% 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

8 Tỷ lệ các hệ thống thông tin được đánh giá cấp độ Trên 80% 
Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 



9 

Tỷ lệ khối lượng công việc của hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý 

nhà nước cấp tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin 

của cơ quan quản lý 

Tối thiểu 

30% 
Thanh tra Sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

II Về phát triển kinh tế số và xã hội số 

1 Tỷ lệ sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử 100% 
Chi cục Phát 

triển nông thôn 

Sở Công thương; 

UBND cấp huyện 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Phụ lục số 02 

DANH MỤC CÁC PHẦN MỀM/HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐƯỢC TRIỂN KHAI  
TỪ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT, CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNN ngày            /3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai)  
 
 

TT 
Tên Phần mềm/Hệ 

thống thông tin 

Đơn vị 

chủ đầu 

tư 

Tính năng Hiệu quả 

Phân quyền 

cập nhật dữ 

liệu 

Tình trạng khai thác, sử 

dụng 

Ghi 

chú 

1 
Phần mềm cập nhật 

diễn biến rừng 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phần mềm cho phép 

người dùng cập nhật diễn 

biến trạng thái, chủ rừng, 

mục đích sử dụng rừng, 

nguyên nhân biến động 

của từng lô rừng, đồng bộ 

kết quả cập nhật lên hệ 

thống dữ liệu trung tâm 

trong máy chủ của Tổng 

cục Lâm nghiệp. Đồng 
thời, phầm mềm cũng 

cho phép kết xuất báo 

cáo, bản đồ hiện trạng 

rừng của từng xã, huyện, 

tỉnh trong toàn quốc vào 

bất kỳ thời điểm nào 

trong năm 

Phần mềm là một công cụ 

kỹ thuật phục vụ tốt cho 

công tác chỉ đạo điều hành, 

có ý nghĩa đặc biệt với 

công tác báo cáo, cập nhật, 

công bố hiện trạng rừng 
hàng năm và đáp ứng nhu 

cầu quản lý rừng trên toàn 

quốc 

Hạt Kiểm 

lâm cấp 

huyện, Chi 

cục Kiểm 
lâm tỉnh 

- Phần mềm đang được khai 

thác sử dụng từ cấp huyện, 

cấp tỉnh và Trung ương; Tuy 

nhiên, đến nay hệ thống này 

đã lạc hậu, xảy ra các lỗi hệ 

thống do sự phát triển của 

công nghệ thông tin và các 

phần mềm tương thích trong 

tình hình mới. Ngoài ra, Luật 
Lâm nghiệp năm 2017 có 

một số thay đổi vì vậy, cần 

thiết phải nâng cấp, củng cố 

và duy trì hệ thống này nhằm 

đáp ứng các nhu cầu thông 

tin ngành lâm nghiệp. 

 

2 
Hệ thống cơ sở dữ liệu 
ngành thủy lợi 

Tổng cục 
Thuỷ lợi 

Thống kê cập nhật danh 

mục công trình, thông số 
công trình tổng hợp báo 

cáo theo yêu cầu 

Chưa có hiệu quả vì các 

địa phương chưa cập nhật 
theo yêu cầu của phần 

mềm 

Chi cục 
Thủy lợi 

Ít khai thác, chưa có dữ liệu 
để khai thác 

 

3 

Hệ thống giám sát - 

đánh giá quốc gia về 

cấp nước và VSMT 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

- Vừa là phương tiện vừa 

là tiêu chí và thước đo để 

đánh giá hiệu quả hoạt 

- Đây là một kênh thông 

tin giúp cho các cấp chính 

quyền có thể dễ dàng quản 

Dữ liệu thô 

được thu 

thập và xử 

- Phần mềm được xây dựng 

để phục vụ cho việc cập nhật 

Bộ chỉ số theo dõi đánh giá 

 



nông thôn Việt Nam – 

Wesmapper 

động của công tác quản 

lý về cấp nước và vệ sinh 

môi trường nông thôn; 

- Cập nhật thông tin, dữ 

liệu về cấp nước và vệ 

sinh môi trường nông 

thôn của các địa phương 

từ cấp xã đến tỉnh; 

- Trích xuất một số loại 

báo cáo cơ bản, bản đồ 
hiện trạng về cấp nước và 

vệ sinh môi trường nông 

thôn 

lý và giám sát công việc 

một cách thuận tiện nhất.  

-Phần mềm là một công cụ 

hữu ích giúp cho công tác 

thu thập thông tin về dữ 

liệu, tránh chồng chéo, tạo 

các báo cáo và chia sẻ 

thông tin ở các cấp quản lý 

là trung ương, tỉnh, huyện, 

xã 

lý ở các cấp 

xã, huyện, 

rồi được gửi 

lên cấp tỉnh 

(Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT). Tại 

cấp tỉnh, dữ 

liệu được 

cập nhật vào 
Cơ sở dữ 

liệu được 

truyền (gửi) 

lên cấp 

trung ương,  

nước sạch và VSMTNT từ 

năm 2009-2018. Tuy nhiên 

đến năm 2018, Bộ chỉ số 

theo dõi đánh giá nước sạch 

nông thôn được điều chỉnh, 

phần mềm không phù hợp 

với các dữ liệu được thu thập 

theo Bộ chỉ số mới nên từ 

năm 2018 đến nay không cập 

nhật được dữ liệu lên phần 
mềm, dữ liệu được tích hợp 

lên phần mềm Hệ thông cơ 

sở dữ liệu ngành thủy lợi 

4 
Hệ thống thông tin 
thống kê 

(hethong.mard.gov.vn) 

Bộ Nông 
nghiệp và 

PTNT 

Cập nhật danh sách dữ 

liệu cơ sở/số hóa danh 

sách cơ sở sản xuất kinh 

doanh nông lâm thủy sản 

theo tiến độ  thời gian 
(hàng tháng, quí năm). 

Kết quả kiểm tra, đánh 

giá phân xếp loại cơ sở 

cấp tỉnh quản lý (65 cơ 

sở) 

Thông qua việc cập nhật, 

ghi nhớ và xác định/đôn 
đốc cơ quan quản lý  tiến 

độ kiểm tra đánh giá cơ sở 

khi tới hạn thẩm định. 

Chi cục 

Quản lý chất 
lượng NLS 

và TS 

Hiện phần mềm đang sử 

dụng và đang được Bộ Nông 

nghiệp nâng cấp, khởi tạo để 

sử dụng đa ngôn ngữ (Tiếng 

Anh, Tiếng Việt) và tích hợp 
chung vào phần mềm Dữ 

liệu thống Kê Bộ Nông 

nghiệp và PTNT  nhằm khai 

thác hiệu quả nguồn dữ liệu 

 

5 

Phần mềm quan trắc, 

cảnh báo môi trường 
nuôi trồng thủy sản 

Tổng cục 
Thủy sản 

Phần mềm có các tính 

năng như: quan trắc, cảnh 

báo môi trường nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở dữ 
liệu quản lý giống thủy 

sản, thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản do 

Phần mềm nhằm kết nối và 

truyền tải thông tin rộng 

rãi đến từng đối tượng giúp 

cho các nhà quản lý, 
chuyên gia, người dân cập 

nhật thông tin, dữ liệu một 

cách dễ dàng và thông tin 

đồng bộ nhất từ đó có thể 

Hàng năm 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 
phối hợp với 

Phòng Nông 

nghiệp và 

PTNT, 

Hiện nay đang khai thác và 
sử dụng phần mềm 

 



Tổng cục Thủy sản đầu 

tư, quản trị 

đưa ra các cảnh báo chính 

xác và kịp thời trong quản 

lý và sản xuất nuôi trồng 

thủy sản hiện nay. 

Trung tâm 

Dịch vụ 

Nông 

nghiệp cập 

nhật số liệu 

6 

Hệ thống quản lý dữ 

liệu Hợp tác xã nông 

nghiệp 

Cục Kinh 

tế hợp tác 

và PTNT 

Hệ thống cung cấp công 

cụ để HTX nông nghiệp 

quản lý hiệu quả dữ liệu 

sản xuất và truy suất 

nguồn gốc như số hóa 

quy trình sản xuất, quảng 

bá sản phẩm giúp tiết 

kiệm thời gian rà soát và 

tổng hợp số liệu 

Hệ thống được xây dựng 

dưới dạng cổng thông tin 

điện tử, giúp hình thành 

kênh tương tác thông tin 

trực tiếp giữa cơ quan quản 

lý nhà nước và các HTX 

nông nghiệp, chuyển đổi 

hình thức quản lý dữ liệu 

HTX nông nghiệp từ việc 

sử dụng Excel, Email… 

thay bằng hệ thống phần 

mềm trực tuyến, liên thông 

dữ liệu các cấp (huyện, 

tỉnh, trung ương). 

Chi cục Phát 

triển nông 

thôn cập 

nhập số liệu 

Hệ thống đang khai thác sử 

dụng ( Đến nay, tỉnh Lào Cai 

có 3/9 huyện, thị xã, thành 

phố sử dụng hệ thống phần 

mềm để cập nhật và quản lý 

dữ liệu HTX nông nghiệp.) 

 

7 

Hệ thống thông tin 

dịch bệnh động vật 

Việt Nam (VAHIS) 

Cục Thú 

y 

Là Hệ thống báo cáo dịch 

bệnh động vật trực tuyến, 

cho phép luồng thông 

tin được cập nhập nhanh 

hơn và chính xác hơn các 

bệnh nguy hiểm; đồng 

thời thay thế hệ thống 

báo cáo bằng văn 

bản, cho phép phân tích 

thời gian thực tế về 
tình hình dịch bệnh. 

Hệ thống thường xuyên 

cập nhập các bệnh nguy 

hiểm của động vật trên cạn 

tại địa bàn toàn tỉnh vào hệ 

thống. Đồng thời khai thác, 

sử dụng thông tin dịch 

bệnh trên hệ thống của cả 

nước để đưa ra các dự tính, 

dự báo triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch 
bệnh cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Chi cục 

Chăn nuôi 

và Thú y 

cập nhật số 

liệu 

Hiện phần mềm đang khai 

thác, sử dụng 

 

8 
Phần mềm ứng dụng 

tra cứu thuốc bảo vệ 

Cục Bảo 

vệ thực 

Cập nhật thường xuyên 

các loại thuốc BVTV 

Tra cứu nhanh thông tin về 

thuốc BVTV như Danh 
Không 

Hiện phần mềm đang khai 

thác, sử dụng đồng thời xây 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

thực vật  vật được phép sử dụng tại 

Việt Nam, đồng thời 

được sử dụng để tra cứu 

các loại thuốc BVTV, tra 

cứu hoạt chất; tìm kiếm 

thuốc cho cây trồng - 

dịch hại; quy trình phòng 

trừ sâu bệnh hại cây 

trồng và một số tiện ích 

khác. 

mục thuốc BVTV được 

phép sử dụng ở Việt Nam; 

Cảnh báo chuyên ngành 

bảo vệ thực vật; Quy trình 

phòng trừ một số đối tượng 

dịch hại mới trên cây 

trồng; Bộ tài liệu hướng 

dẫn sử dụng thuốc BVTV 

an toàn và Bộ tài liệu tập 

huấn cây chè, cà phê, hồ 
tiêu. 

dựng hoàn thiện một số chức 

năng nâng cao như Dự án 

cảnh quan bền vững (cung 

cấp thông tin và hình ảnh về 

các bệnh, sinh vật gây hại 

trên các cây chè, cà phê, hồ 

tiêu) và chức năng tra cứu 

nâng cao (tìm kiếm thông tin 

chi tiết trên từng đối tượng 

cây trồng – đối tượng dịch 
hại tương ứng– hoạt chất 

thuốc BVTV sử dụng). 



Phụ lục số 03 

DANH MỤC CÁC PHẦN MỀM/HỆ THỐNG THÔNG TIN DO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNN ngày            /3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai)  

 

TT 
Tên Phần mềm/Hệ 

thống thông tin 

Đơn vị 

chủ đầu 

tư 

Tính năng Hiệu quả 

Phân quyền 

cập nhật dữ 

liệu 

Tình trạng khai 

thác, sử dụng 

 

Ghi 

chú 

 

1 

Hệ thống phát hiện 

sớm cháy rừng tỉnh 

Lào Cai 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Hệ thống phát hiện sớm 

cháy rừng tỉnh Lào Cai là hệ 

thống ứng dụng công nghệ 

thông tin, viễn thám và GIS 
hiện đại. Hệ thống hoạt động 

tự động (24/7) và đồng bộ từ 

khâu thu nhận dữ liệu từ các 

vệ tinh viễn thám gắn vào cơ 

sở dữ liệu GIS và đưa ra kết 

quả thông tin điểm cháy tới 

người dùng (email, SMS, 

ứng dụng di động) để phục 

vụ công tác bảo vệ rừng và 

phòng cháy chữa cháy rừng 

Phát hiện sớm những điểm 
cháy trên địa bàn toàn tỉnh, 

từ đó xác minh hiện trạng 

điểm cháy thông qua ứng 

dụng Google Earth, bản đồ 

diễn biến rừng để có phương 

án ứng phó kịp thời đối với 

các điểm cháy rừng xảy ra 

Máy chủ 

của Hệ 

thống đặt tại 

Chi cục 

Kiểm lâm, 
các Hạt 

Kiểm lâm 

khai thác và 

sử dụng dữ 

liệu thông 

qua ứng 

dụng trên 

các thiết bị 

di động 

thông minh 

Toàn bộ lực lượng 

Kiểm lâm địa bàn, 

lãnh đạo đơn vị cài 

đặt và sử dụng Hệ 

thống 

 

2 

Website Trang thông 

tin điện tử Chi cục 

Kiểm lâm 

Chi cục 

Kiểm lâm 

Đưa những thông tin, hoạt 

động của lực lượng Kiểm 

lâm tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh 

vực quản lý, bảo vệ, PTR, 

PCCCR; những tấm gương 

điển hình trong phát triển 

lâm nghiệp tại địa phương. 

Nâng cao công tác tuyên 

truyền. Tiếp nhận những 

thông tin về lâm nghiệp qua 

số điện thoại. Theo dõi địa 

bàn phụ trách của CCVC 

được thường xuyên, liên tục 

Do đơn vị 

quản lý trực 

tiếp Chi cục 

Kiểm Lâm 

Các tổ chức, cá nhân 

được  phép đọc các tin 

tức và đồng ý cho 

Khu BTTN Hoàng 

Liên Văn Bàn được 

trích dẫn, sử dụng 

nguồn thông tin trên 

trang web của Chi cục 

 

3 
Phần mềm OXI – quản 
lý nước 

Chi cục 
Thủy lợi 

-Quản lý thông tin công trình, 
khách hàng, nhân viên. 

Đang thực hiện Quản lý vận 
hành 20 công trình CNSH 

Trung tâm 
nước sạch 

Hệ thống đang khai 
thác sử dụng 

 



-Lập hóa đơn sử dụng nước, 

tự động tính toán tiền nước 

theo nhiều mức giá 

-Trích xuất một số loại báo 

cáo cơ bản 

do Trung tâm Nước sạch và 

VSMTNT được giao quản lý 

vận hành 

và 

VSMTNT 

cập nhập 

(thuộc Chi 

cục Thủy 

lợi) 

4 

Hệ thống minh bạch 

thông tin, truy xuất 

nguồn gốc điện tử cho 

các cơ sở và các dòng 

sản phẩm nông sản an 

toàn 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

NLS và 

TS 

- Hệ thống là ứng dụng bao 

gồm cả web và mobile giúp 

người tiêu dùng và cơ quan 

quản lý truy xuất được thông 

tin nguồn gốc sản phẩm 

bằng QR-Code. 

- Toàn bộ sản phẩm tham gia 

hệ thống đều là sản phẩm có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có sự cam kết của cơ sở sản 

xuất và phân phối. 

 

- Thông qua hệ thống đã 

giúp cho công tác quản lý 

chất lượng sản phẩm nông 

lâm thủy sản trên địa bàn 

tỉnh được tốt hơn; ngoài ra 

có thể tiếp nhận kịp thời 

nhiều ý kiến phản hồi của 

người tiêu dùng về chất 

lượng sản phẩm để kiểm tra, 

giám sát và xử lý trong 

trường hợp vi phạm. 

- Các đơn vị sản xuất, phân 

phối có dịp quảng bá hình 

ảnh, thương hiệu của đơn vị 
mình với các đối tác và 

người tiêu dùng. 

Phân quyền 

đến các tài 

khoản đăng 

ký tham gia 

(DN, HTX 

được cấp 

GCN đủ 

điều kiện 

ATTP) để 

chủ động 

cập nhật dữ 

liệu. 

Hiện có 78 cơ sở 

(DN, HTX) đăng ký 

khai thác, sử dụng 

phần mềm với 281 

dòng sản phẩm được 

minh bạch thông tin 

truy xuất nguồn gốc 

đăng tải trên phần 

mềm. 

 

5 

Hệ thống hỗ trợ Xúc 

tiến thương mại sản 

phẩm nông nghiệp 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

NLS và 
TS 

Hệ thống giúp kết nối, xúc 

tiến thương mại cho các sản 

phẩm nông sản 

- Các đơn vị sản xuất, phân 

phối có dịp quảng bá hình 

ảnh, thương hiệu của đơn vị 
mình với các đối tác và 

người tiêu dùng. 

 

- Thông qua hệ thống đã 

giúp cho công tác xúc tiến 

tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

được tốt hơn. 

- Giúp cho Nhà quản lý có 

thể quản lý các sản phẩm 
nông nghiệp, hỗ trợ trong 

công tác định hướng, triển 

khai các hoạt động xúc tiến 

thương mại nông sản, góp 

Phân quyền 

đến các tài 

khoản đăng 

ký tham gia 

để chủ động 

cập nhật dữ 
liệu của cơ 

sở 

Hiện có 115 doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ 

sản xuất, kinh doanh 

đăng ký khai thác, sử 

dụng phần mềm phục 

vụ hoạt hoạt động 
giao thương các sản 

phẩm nông lâm thủy 

sản trên địa bàn 

 



phần nâng cao hiệu quả, hỗ 

trợ tích cực cho các doanh 

nghiệp, nông dân trong tiêu 

thụ các sản phẩm nông 

nghiệp, nâng cao hiệu quả 

sức cạnh tranh và lợi thế sản 

phẩm nông nghiệp của tỉnh. 

- Nhiều hợp đồng đã được 

ký kết thông qua việc đăng 

tải thông tin giới thiệu sản 
phẩm lên hệ thống 

6 

Hệ thống thông tin 

quản lý chuỗi các sản 

phẩm nông sản được 

cấp xác nhận trên địa 

bàn tỉnh 

Chi cục 

Quản lý 

chất 

lượng 

NLS và 

TS 

Hệ thống cung cấp công cụ 

để quản lý các giấy xác nhận 

sản phẩm an toàn theo chuỗi 

và các sản phẩm nông sản an 

toàn được cấp xác nhận 

chuỗi. 

- Người tiêu dùng: Tiếp cận 

được các sản phẩm nông 

sản, thủy sản an toàn, đảm 

bảo sức khỏe khi sử dụng 

sản phẩm; phân biệt được 

sản phẩm đã kiểm soát an 

toàn thực phẩm theo chuỗi 

với sản phẩm khác để quyết 

định lựa chọn mua sản phẩm 
để sử dụng; 

- Người sản xuất kinh 

doanh: Tăng sản lượng và 

giá trị sản xuất kinh doanh, 

ổn định sản xuất và phát 

triển bền vững; 

- Cơ quan quản lý/ kiểm 

soát: Kiểm soát được an toàn 

thực phẩm trong toàn bộ quá 

trình sản xuất kinh doanh 

thực phẩm nông lâm thủy 

Phân quyền 

đến các tài 

khoản đăng 

ký tham gia 

để chủ động 

cập nhật dữ 

liệu của cơ 

sở 

Hiện có 80 sản phẩm 

của 34 cơ sở đã được 

xác nhận chuỗi cung 

ứng thực phẩm an 

toàn trên địa bàn tỉnh 

được cập nhật trên hệ 

thông (tỷ lê 100%) 

 



sản 

7 

Hệ thống quản lý cơ sở 

dữ liệu Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tỉnh Lào Cai 

Chi cục 

Phát triển 

nông thôn 

Hệ thống bao gồm: (1) 

Website thông tin về 

Chương trình và sản phẩm 

OCOP Lào Cai, (2) Phần 
mềm quản lý chương trình 

OCOP, (3) Bản đồ số 

OCOP, (4) Ứng dụng di 

động trên hai nền tảng 

Android và iOS 

- Hệ thống cung cấp công cụ 

để Chủ thể OCOP quản lý 

sản xuất, số hóa hồ sơ sản 

phẩm, nộp hồ sơ trực tuyến 

và quản lý tiến độ đánh giá 

phân hạng sản của mình; 

Tạo công cụ để Cơ quan 

quản lý OCOP cấp huyện, 

tỉnh quản lý, xét duyệt hồ sơ, 

quản lý hội đồng và tổ chức 
hội đồng đánh giá phân hạng 

sản phẩm hoàn toàn bằng hệ 

thống phần mềm, Các sản 

phẩm, CSSX đạt tiêu chuẩn 

OCOP được công khai trên 

hệ thống website thông tin 

về chương trình và số hóa 

trên bản đồ số OCOP. 

 

Hệ thống giúp tạo kênh liên 

thông dữ liệu sản phẩm 

OCOP từ cơ sở sản xuất đến 

cơ quan quản lý cấp huyện, 

cấp tỉnh, góp phần giảm bớt 

thủ tục hành chính, hồ sơ 

giấy tờ cho các cơ sở sản 

xuất tham gia dự thi đánh 

giá sản phẩm OCOP, Hội 

đồng đánh giá cấp tỉnh cấp 

huyện có thể tự chấm điểm 
mà không cần tập trung. 

Phân quyền 

cho các tổ 

chức, cá 

nhân tham 

gia OCOP 

và cơ quan 

quản lý cấp 

huyện, cấp 

tỉnh 

Đến nay, có 52 sản 

phẩm OCOP đã cập 

nhật thông tin, hồ sơ 

đánh giá sản phẩm. 

Trang web và các 

phần mềm tích hợp 

trên trang web hoạt 

động tốt. 

 

8 

Hệ thống quản lý 

Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Lào Cai 

Văn 

phòng 

Điều phối 

XD NTM 

Hệ thống đáp ứng đầy đủ các 

nghiệp vụ quản lý và báo 

cáo số liệu bộ tiêu chí Quốc 

gia, của tỉnh về nông thôn 

Hệ thống quản lý Chương 

trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Lào Cai” với 

mục tiêu theo dõi và giám 

Hệ thống 

được phần 

quyền cập 

nhập từ cấp 

Hệ thống đang trong 

quá trình sử dụng tốt 

và hoàn thiện một số 

chức năng trên phần 

 



 

 

 

 

 

 

mới. Trong đó có các chức 

năng Quản trị danh mục các 

chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới; quản lý 

nhận, gửi báo cáo nông thôn 

mới; quản lý số liệu về nông 

thôn mới; khai thác, truy 

xuất thông tin từ hệ thống... 

sát các chỉ tiêu, tiêu chí 

Quốc gia về nông thôn mới 

của các xã, huyện trên toàn 

tỉnh, từ đó đưa ra các quyết 

định, điều chỉnh và điều 

hành phù hợp, kịp thời 

xã, huyện và 

cấp tỉnh 

mềm 

 

9 

Hệ thống trạm đo mưa 

tự động và các trạm 

thời tiết 

Văn 

phòng TT 

BCH 

PCTT và 

TKCN 

Trạm đo mưa tự động 

Vinarain có kích thước nhỏ 

gọn, dễ lắp đặt, sử dụng 

năng lượng điện và pin dự 

phòng, do đó không bị mất 

tín hiệu dữ liệu hoặc gián 

đoạn thông tin. Đối với trạm 

thời tiết tổng hợp: Giám sát 

và hiển thị các thông số quan 

trắc của các yếu tố thời tiết: 

lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, 

hướng gió, tốc độ gió. 

 

Cảnh báo kịp thời mưa và 

các loại thiên tai khác để các 

cơ quan chỉ đạo và  người 

dân chủ động phòng tránh;  

tích hợp với các thiết bị dự 

báo, cảnh báo khác thuận 

lợi; cung cấp thông tin về 

lượng mưa thông qua tin 

nhắn trên điện thoại di động 

và cảnh báo bằng chuông 

báo cho người dùng khi 

lượng mưa vượt ngưỡng (từ 
50mm). Thông báo kịp thời 

lượng mưa tại các trạm, đặc 

biệt là những đợt mưa to cục 

bộ đã giúp cơ quan chuyên 

môn có cơ sở tham mưu 

triển khai, xử lý các tình 

huống kịp thời, hiệu quả. 

Tự động 

truyền dữ 

liệu về Máy 

tính; Điện 

thoại thông 

minh; máy 

tính bảng 

cho người 
dùng để dự 

báo, cảnh 

báo thiên tai 

Các cơ quan nhà 

nước; các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân hiện 

đang khai thác sử 

dụng để dự báo, cảnh 
báo thiên tai 

 



Phụ lục số 04 

DANH MỤC THỰC HIỆN VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNN ngày            /3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai) 

 

(Đơn vị tính: triệu đồng) 

TT Tên Dự án/Hoạt động Quy mô, nội dung thực hiện 

Hình 

thức, 

dự kiến 

thực 

hiện 

Nhu cầu kinh phí năm 2022 

Đơn vị 

chủ trì  

Tổng 

nhu cầu 

kinh phí 

năm 

2022 

NSTW 

NSĐP 

Vốn 

ĐTPT 

Vốn 

SN 

tỉnh 

Vốn 

khác, 

vốn 

NSĐP 

 Tổng kinh phí thực hiện  12.860 1.800  11.060   

1 

Xây dựng hệ thống thông tin và 

tạo lập Cơ sở dữ liệu ngành 

Nông nghiệp tỉnh Lào Cai 

Tạo lập thông tin dữ liệu ngành 

Nông nghiệp và PTNT, kết nối 

chia sẻ dữ liệu dùng chung từ 

Trung ương đến địa phương 

(xã, thị trấn…) 

Đầu tư 5.000   5.000  

Sở Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

2 

Nâng cấp Xây dựng Hệ thống 

thông tin quản lý, giám sát, 

minh bạch thông tin, kết nối 

tiêu thụ sản phẩm đối với các 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh nông lâm sản và thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

giai đoạn 2021 – 2025 trên cơ 

sở hệ thống hệ thống minh 

bạch, truy xuất nguồn gốc  

Quản lý, giám sát, minh bạch 

thông tin, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm đối với các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh 

nông lâm sản và thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai  

Đầu tư 1.800 1.800    

Chi cục 

Quản lý 

Chất 

lượng 

NLS và 

Thủy 

sản 

3 
Xây dựng và duy trì app 

Khuyến nông Lào Cai 

 
Đầu tư 100   100 

 
 

4 
Thuê thêm 01 Hệ thống cảnh 

báo thời tiết (WeatherPlus) 

 
Đầu tư 960   960 

 Văn 

phòng 

TT BCH 

PCTT& 
5 

Thí điểm Xây dựng bản đồ 

trượt lở đất (GĐ 1 thực hiện tại: 

Quản lý, theo dõi công tác 

phòng chống thiên tai  
Đầu tư 4.700   4.700 

 



huyện BX, VB, SP, BH, BY; 

GĐ 2: SMC, MK, BT, TPLC 

TKCN 

6 

Mô hình theo dõi thấm, theo 

dõi mực nước tại 09 đập, hồ 

chứa nước thuỷ lợi lớn và vừa 
trong tỉnh, kết nối, truyền tải 

thông tin cảnh báo sớm thiên 

tai; 

  

100    100  

7 

Mô hình điều khiển tự động 

lượng nước tưới theo các dữ 

liệu thu thập được từ đầu vào 

(độ ẩm, nhiệt độ, chế độ nắng, 

…) cho cây rau giống; 

  

100    100  

8 

Mô hình theo dõi trữ lượng, 

chất lượng nguồn nước tại các 

khu vực đầu mối công trình 

thuỷ lợi, cấp nước nông thôn để 

đưa ra các dự báo, cảnh báo 

ngắn hạn, trung hạn, dài hạn 

cho việc quản lý, khai thác 

công trình; 

  

100    100  
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