
 

 

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG 

CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI  

NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               

Số:               /VPĐP-KHTC&GS 
V/v đăng ký tham gia Đề án “Chuyển đổi 

số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM  

thông minh giai đoạn 2021-2025 

Hà Nội, ngày         tháng 5 năm 2021      

    

Kính gửi: 

 

Ban Chỉ đạo các Chương trình  

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới (gọi tắt là NTM) giai đoạn 2021-2025 (Dự kiến trình Quốc hội xem xét, 
thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV), hiện nay, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây 
dựng Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai 
đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Đề án). Thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Chỉ 
đạo Trung ương, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo các 
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 của các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo các tỉnh) một số nội dung sau: 

1. Nghiên cứu, góp ý Dự thảo Khung định hướng của Đề án (Chi tiết theo Phụ 
lục đính kèm). 

2. Căn cứ định hướng của Đề án và tình hình thực tế, đề nghị Ban Chỉ đạo các 
tỉnh cho ý kiến về việc đăng ký tham gia thực hiện Đề án và lựa chọn 01 mô hình thí 
điểm “làng, xã thông minh” để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 (Có thể lựa chọn 
một trong số nhiều tiêu chí về làng/xã thông minh để thí điểm tại các địa bàn), cam 
kết bố trí nguồn lực địa phương để cùng phối hợp triển khai sau khi được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.  

Văn bản chính thức đề nghị gửi về Văn phòng Điều phối NTM Trung ương 
(Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ thư điện tử 
khth.ntm@gmail.com) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp./. 

 (Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Đ/c Vi Việt Hoàng, Trưởng Phòng Kế 
hoạch, Tài chính và Giám sát, theo số điện thoại 0906.258.868). 

mailto:khth.ntm@gmail.com
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Sở NN&PTNT, VPĐP NTM các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

- Viện CSCL PTNNNT, 

- Lưu: VT, KHTC&GS. 

 
P.KHTC&GS:                Vi Việt Hoàng 

P.HCTH:                       Trần Hải Đăng                         

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 



 

 

Phụ lục 

DỰ KIẾN MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHUYỂN ĐỐI SỐ 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, HƯỚNG TỚI NÔNG THÔN MỚI 

THÔNG MINH GIAI ĐOẠN 2021-2025” 

(Kèm theo Công văn số          /VPĐP-KHTC&GS ngày    tháng 5 năm 2021 

của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) 

 

1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của đất nước; 

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030;  

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM 

giai đoạn 2021-2025;  

- Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các 

mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) thực hiện giai đoạn 2021-2025; 

- Các văn bản khác có liên quan. 

2. Mục đích xây dựng Đề án: 

- Thúc đẩy quá trình số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công 

nghệ số (CNS) trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, 

CNS nhằm thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành, giám sát của cơ quan 

chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã; hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, nhất là trong Chương trình OCOP; 

phương thức sống và làm việc của người dân; phát triển môi trường số an toàn, 

nhân văn, rộng khắp trên địa bàn nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng xây 

dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và bền vững, hướng tới nông thôn mới 

thông minh và thực hiện thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. 

- Xây dựng được Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thông minh trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện trong giai đoạn 2026-2030. 

3. Quan điểm, định hướng chỉ đạo thực hiện Đề án 

- Người dân, HTX và doanh nghiệp nông nghiệp là trung tâm thực hiện 

chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới;  

- Chuyển đổi số là động lực và công cụ mới để nâng cao hiệu quả hoạt 

động của chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. 
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- Tập trung thực hiện theo mục tiêu đề ra trong Quyết định 749/QĐ-TTg 

một cách chủ động, linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới với 3 trụ cột: (1) 

Phát triển Chính phủ số, (2) Phát triển kinh tế số và (3) Phát triển xã hội số. 

- Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số 

nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới. 

- Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; thể chế đi trước một 

bước, sẵn sàng làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng. 

- Thu hút các nguồn lực khác nhau, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp tư 

nhân đầu tư và ứng dụng công nghệ số để đảm bảo đạt được mức độ chuyển đổi 

số toàn diện trong xây dựng nông thôn mới trong tất cả các khâu, từ sản xuất 

nông nghiệp, nâng cao đời sống nông thôn, xây dựng hạ tầng, giáo dục đào tạo, 

y tế, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội v.v.  

- Tạo ra sự kết nối chia sẻ, đồng bộ trong quản lý dữ liệu đã được chuyển 

đổi số giữa các cấp, các đơn vị để phục vụ công tác quản lý, giám sát đánh giá 

quá trình xây dựng nông thôn mới. 

- Đẩy mạnh hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai 

nhanh và bền vững quá trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. 

4. Một số nhiệm vụ chủ yếu 

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân về chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn mới; 

- Rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin và mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và khả năng đáp ứng thực hiện chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên cả nước; 

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ và văn 

bản hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thông minh giai đoạn 

2026-2030; cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp và các chủ thể phát 

triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP. 

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đồng 

bộ, phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số ở nông thôn;  

- Chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối đồng bộ, 

kết nối và liên thông; các ứng dụng (Các ứng dụng trực tuyến về: lập kế hoạch 

và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp; 
giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân và cộng đồng trong xây dựng 
nông thôn mới; thẩm định, xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM; Quản lý, 

giám sát và đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, thương mại điện tử đối với 
sản phẩm OCOP; bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự nông thôn; hỗ trợ phát triển 
dịch vụ y tế cơ sở, giáo dục; chủ động cảnh báo, phòng chống thiên tai, …) phục 

vụ cho công tác quản lý, điều hành trực tuyến trong thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM ở các cấp từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, 
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xã), tăng khả năng kết nối giữa các cấp chính quyền xã, huyện, tỉnh để nâng cao 

khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ công của cộng đồng và người dân ở 

nông thôn, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nông thôn mới thông minh;  

- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và chuyển đổi số trong lĩnh 

vực nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn và 

kinh tế số ở nông thôn; ứng dụng công nghệ số thực hiện truy suất nguồn gốc 

đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương;  

- Xây dựng thí điểm một số mô hình làng/xã “thông minh” ứng dụng 

chuyển đổi số làm bài học kinh nghiệm và đề xuất cơ chế chính sách phát triển 

làng/xã “thông minh” phục vụ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

5. Tiến độ thực hiện Đề án 

5.1. Giai đoạn 2021-2023 

- Triển khai thực hiện các dự án ưu tiên. 

5.2. Giai đoạn 2024-2025 

- Tổng kết các mô hình thí điểm Làng/xã thông minh tại một số tỉnh (Hà 

Nội, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, v.v.) rút bài học kinh nghiệm; 

- Bổ sung, chỉnh sửa bộ tiêu chí về “làng/xã thông minh” phù hợp với nhu cầu 

và xu thế phát triển của nông thôn mới Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030. 

6. Kinh phí thực hiện Đề án 

a) Kinh phí thực hiện Chương trình này bao gồm: Ngân sách Trung ương 

(Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025, các chương trình, dự án khác của các Bộ, ngành 

Trung ương, bao gồm các Chương trình, dự án vay vốn ODA, vốn viện trợ 

không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, bố trí thực hiện các nội dung chuyển 

đổi số thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, … thực hiện trong lĩnh vực 

nông nghiệp và trên địa bàn nông thôn); vốn ngân sách địa phương, vốn đầu tư 

của các doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn vốn huy động 

hợp pháp ngoài ngân sách. Các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được 

giao ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới. 

b) Ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động hỗ trợ 

xây dựng chuẩn hóa dữ liệu số cho xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi nhận 

thức, phát triển hạ tầng số, tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, 

nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số và các nội dung, 

nhiệm vụ khác thuộc pham vi của Đề án./. 
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