HỆ SINH THÁI
NÔNG NGHIỆP SỐ CỦA

VNPT

Hà Nội, 12-2021

Nội dung

01

Định hướng của VNPT về Nông
nghiệp số

02

Khung chuyển đổi số ngành Nông
nghiệp của VNPT

03

Một số sản phẩm dịch vụ chuyển đổi
số Nông nghiệp của VNPT

04

Mong muốn hợp tác cùng phát triển
Hệ sinh thái Nông nghiệp số

1

ĐỊNH HƯỚNG CỦA VNPT VỀ
NÔNG NGHIỆP SỐ

Tầm nhìn của VNPT về Chuyển đổi số
Đối tác số 1 của Chính phủ về Chính quyền điện tử,
đi đầu về Chính quyền số
Doanh nghiệp số 1 Việt Nam về làm chủ công
nghệ 4.0 để giải quyết các vấn đề cấp thiết của
đất nước
Dẫn đầu thị trường về cung cấp giải
pháp toàn diện giúp CĐS tổ chức,
doanh nghiệp

01

02

03

Đồng hành cùng ngành Nông nghiệp trong việc chuyển
đổi số, đến năm 2025 hoàn thành Nông nghiệp Số, là
một bộ phận của Việt Nam số

V N PT b á m s át c h ư ơ n g t r ì n h c h u yể n đ ổ i s ố q u ố c g i a t h e o Q u yế t đ ị n h 7 4 9 / Q Đ - T Tg n ă m 2 0 1 9

Phát triển nông nghiệp
công nghệ cao

CN1

Phát triển canh tác thông
minh, thâm canh

Xây dựng nền tảng số
và cơ sở dữ liệu

DL1

Phát triển phân bón, thuốc
CN2 bảo vệ thực vật, giống cây
trồng, vật nuôi, …
DL2
CN3

Sử dụng hiệu quả tài nguyên
nước

Xây dựng các hệ thống dữ liệu
lớn của ngành như về đất đai, cây
trồng, vật nuôi, thủy sản

Tự động hóa quy trình và quản lý
chuỗi cung ứng

TĐ1

Xây dựng mạng lưới quan sát,
giám sát tích hợp trên không và
mặt đất phục vụ các hoạt động
nông nghiệp

TĐ2
CN4

CN5

Phát triển công nghiệp thu
hoạch, chế biến, bảo quản

DL3

Xử lý rác và phụ phẩm Nông
nghiệp

Phát triển công nghệ sinh
CN6
học

DL4

Ứng dụng công nghệ số để tự
động hóa các quy trình sản
xuất, kinh doanh

Cung cấp thông tin về môi
trường, thời tiết, chất lượng đất
đai để người nông dân nâng cao
năng suất và chất lượng cây trồng

Xây dựng nền tảng kinh tế chia sẻ
trong nông nghiệp

TĐ3

Quản lý, giám sát nguồn gốc,
chuỗi cung ứng sản phẩm

Sàn thương mại điện tử cho
Nông sản

Chuyển đổi số công tác quản lý

QL1

Trung tâm điều hành ngành Nông nghiệp

QL2

Văn phòng không giấy tờ tại Bộ NN&PTTNT
và các Sở

QL3

Triển khai, nâng cấp các dịch vụ công trực
tuyến, ưu tiên ứng dụng trên nền tảng di
động

QL4

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai
thác CSDL chuyên ngành

QL5

Đào tạo phát triển nhân lực và nhận thức
chuyển đổi số

QL6

Xây dựng và nâng cấp hệ thống CNTT ở các
đơn vị

QL7

Xây dựng cơ chế và triển khai kế hoạch an
toàn, an ninh mạng

QL8

Đổi mới và kiến tạo cơ cấu, quản trị phù
hợp với quá trình chuyển đổi số
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KHUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

NÔNG NGHIỆP CỦA VNPT

V N PT t i ế p c ậ n c h u yể n đ ổ i s ố t h e o H ệ s i n h t h á i
Hệ sinh thái Nông nghiệp số là Không gian số phản ảnh đầy đủ các đối tượng và mối quan hệ của ngành nông nghiệp trên
không gian số thông qua phép ánh xạ từ môi trường thực sang môi trường số, tận dụng sức mạnh số để tạo ra giá trị mới
xanh và bền vững
Hệ sinh thái Nông
nghiệp Số Việt Nam

Du lịch nông nghiệp xanh

Tài chính vào bảo
hiểm nông nghiệp

Phát hiện, cảnh báo
dịch bệnh

Nghiên cứu KHCN
trong Nông nghiệp

Thông tin hỗ trợ
Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp

Sàn nông sản

Du lịch ẩm thực

Logistics
Hệ thống thông tin điều hành
thông minh IOC

QL, ĐH Kinh tế hợp tác
Dịch vụ công mức độ 3,4
...

Tiện tích dùng chung
(Thanh toán, ký số …)

Nền tảng xử lý và phân tích dữ liệu

Nền tảng Số

Nền tảng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu
Nền tảng truyền tải và thu thập dữ
liệu

Môi trường thực
(Đất đai, nước, cây, con, quy
trình, các stakeholder)

Canh tác và
thu hoạch

Đầu vào

Chế biến,
đóng gói
Vận chuyển và
phân phối

Tiêu dùng

Bán lẻ

QL, ĐH Kinh tế chia sẻ

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về
cách sống , cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số
Có thể ra các quyết định, thông báo, xử lý tự động ở mức độ thông minh
cao, cho phép tự học và tự điều chỉnh quy trình phù hợp với nhiều tham số
đầu vào, cho phép tự động tối ưu hóa quy trình
Các quy trình với các nghiệp vụ khác nhau có thể
liên thông, đồng bộ chéo với nhau. Trao đổi thông
tin trên không gian mạng, không giấy tờ

NÔNG NGHIỆP SỐ
THÔNG MINH
HÓA

LIÊN THÔNG
ĐỒNG BỘ

TỰ ĐỘNG HÓA
QUY TRÌNH
SỐ HÓA
QUY TRÌNH

SỐ HÓA
DỮ LIỆU

Tự động, thông
minh, chính xác,
minh bạch, giá trị
cao, bền vững

Loại bỏ dần sự can thiệp của con người ở các khâu đơn giản, dữ liệu
được tự động xử lý và chuyển tiếp tới các khâu phù hợp trong quy trình
theo các điều kiện đã được cài đặt sẵn.
Số hóa các quy trình sản xuất, thu gom, phân phối, bán lẻ được; Triển khai các hệ thống thu
thập thông tin tự động, nhật ký điện tử.

Số hóa từng khâu trong chuỗi cung ứng nông sản như đầu vào, nuôi trồng, thu gom, vận chuyển,
phân phối, tiêu thụ sang dạng số (các chuyên ngành nghề như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,
lâm nghiệp, diêm nghiệp, thú y, phòng chống thiên tai ...)
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MỘT SỐ SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHỤC
VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NÔNG

NGHIỆP CỦA VNPT

SỐ HÓA
DỮ LIỆU

Nền tảng IoT dành cho nông nghiệp

SỐ HÓA
QUY TRÌNH

Hệ thống quản lý chuỗi nông sản
VNPT Tracebility là Hệ thống sẽ quản lý
các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi
giá trị trong Nông nghiệp, từ khi sản
phẩm bắt đầu hình thành cho tới khi vào
tay người tiêu dùng, tuân thủ theo đúng
các quy trình tiêu chuẩn được đặt ra.

Hệ thống bao gồm:
✓ Nhật ký điện tử
✓ Các module quản lý, giám sát cho cơ
quan quản lý, nhà sản xuất, nhà phân
phối, nhà vận chuyển, người tiêu
dùng
✓ Truy xuất nguồn gốc toàn trình

TỰ ĐỘNG HÓA
QUY TRÌNH

Giải pháp thực thành sản xuất nông sản tốt VNPT GAP

Hệ thống cho phép thiết lập và giám sát
quy trình sản xuất nông sản, có thể thiết
lập theo các quy trình như VIETGAP,
Global GAP

LIÊN THÔNG
ĐỒNG BỘ

Truy xuất nguồn gốc liên thông theo chuỗi giá trị
hướng tới thị trường xuất khẩu

Chuyển đổi số Chính quyền
01
08

0
2

Thông tin theo dòng thời
gian

07

…
Quản lý cán
bộ, CCVC

Cổng DVC

03

…

Cổng thông tin

06

iOffice

04

eCabinet

Số hóa hồ
sơ

Hệ thống
báo cáo

(iStorage)

Điều hành giao
việc

05

ISO

Nông thôn
Thông minh

CSDL
dân cư

Định danh
xác thực

Trồng trọt

Dịch vụ công

TT thị trường

Khuyến nông
TT sản xuất

Citizen ID

Trục liên
thông

IOC

Chăn nuôi

Tin tức

Social
Listening

Thủy sản

Lâm
nghiệp

Dữ liệu mở

Thú y

…

Thanh toán

TM điện tử

Kết nối cung cầu

Ngân hàng

NT Thông minh

Quản lý SX

Bảo hiểm

...

Tiện ích

…

Trao đổi tương
tác
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MONG MUỐN HỢP TÁC CÙNG PHÁT

TRIỂN

Hợp tác phát triển hệ sinh thái Nông nghiệp số
Hợp tác xã

Logistics

➢ Giải pháp kinh tế hợp tác, quản lý ”dồn điền, đổi thửa”,
tin cậy, minh bạch, trực quan trên không gian số.
➢ Giải pháp kinh tế chia sẻ, cơ chế dùng chung công cụ,
dụng cụ đơn giản, minh bạch, thuận tiện.

➢ Quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu hóa quy trình Logistic
➢ Sàn thương mại nông sản

Nông dân

Nghiên cứu, viện, trường
•

Tạo ra hệ sinh thái thúc đẩy các đối tượng tham gia
cùng phát triển

Hệ sinh
thái Nông
nghiệp sô

➢ Tiếp cận dữ liệu cung – cầu, dữ liệu đầu vào – đầu ra phục
vụ sản xuất
➢ Dễ dàng tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản
➢ Thương mại điện tử trong nông nghiệp

Doanh nghiệp
➢ Giải pháp tích tụ ruộng đất
➢ Giải pháp bảo hiểm, tín dụng
➢ Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao

Ngân hàng, Bảo hiểm
•

Giải pháp bảo hiểm, tín dụng.
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