Chuyển đổi số Nông nghiệp – chuyến tàu không thể lỡ ;

* NGUYỄN THỊ THÀNH THỰC
* BCH HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP SỐ VIỆT NAM - VIDA

Chuyển đổi số nông nghiệp là gì ?
Chuyển đổi số Nông nghiệp là số hóa các dữ liệu liên quan đến chuỗi giá trị Nông
nghiệp và liên kết chúng lại với nhau trên nền tảng công nghệ số; Sử dụng các công
nghệ số (Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo..),để thay đổi phương thức làm việc, quản lý,
SXKD theo mô hình số;

Các khu vực liên quan đến
quá trình chuyển đổi số nông nghiệp
1. Khu vực nhà nước : Chuyển đổi số các chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực
nông nghiệp

2. Khu vực các bộ ngành : Ngành Nông nghiệp, Công thương, Tài nguyên môi
trường, Khoa học công nghệ … Chuyển đổi số các thông tin, dữ liệu liên quan đến
chuỗi giá trị nông nghiệp
3. Khu vực người dân và doanh nghiệp : số hóa đồng bộ dữ liệu cơ sở của những hộ
dân/doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp ( sản xuất – cung ứng – thu mua, chế biến,
XNK , phân phối )

Một số công nghệ ứng dụng chuyển đổi số
Nông nghiệp.
• Thiết bị bay không người lái : ứng dụng phun thuốc, rải phân , xạ
giống lúa , bản đồ, chỉ dẫn địa lý.
• Công nghệ chăn nuôi tự động :bò, heo, gà, cá, tôm …

• Phần mềm ảnh viễn thám ; Sàn thương mại điện tử; Truy xuất nguồn
gốc ; Thanh tóan không dùng tiền mặt, Mạng xã hội…
• Nền tảng số của Việt Nam sẽ đóng góp tài nguyên dữ liệu phục vụ cho
Việt nam, dữ liệu là tài sản lớn và quan trọng nhất của Chuyển đổi số.

Chuyển đổi số bắt đầu từ Nông dân.
Số hóa dữ liệu từng Nông hộ : lựa chọn phần mềm (app) trên điện thoại, đơn
giản, dễ dùng, cập nhật đa phương tiện ( tải ảnh, video, ghi chép )
* Số hóa dữ liệu của từng Nông hộ / HTX/THT/Doanh nghiệp : đất đai, vật
nuôi, cây trồng, sản phẩm hàng hóa, qui trình chăm sóc…
* Thay thế “sổ tay Nông hộ” ghi chép bằng giấy sang ghi chép bằng phần mềm
trên điện thoại – đó là “ Nhật ký điện tử”
* Cơ quan/tổ chức nhà nước quản lý giám sát Nông hộ trực tuyến qua sổ “nhật
ký điện tử”, đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn qua CÔNG CỤ SỐ.

Chuyển đổi số - liên kết chuỗi kinh tế hợp tác.
• Liên kết các nông hộ sx nhỏ lẻ theo ngành nghề thành khối kinh tế hợp tác ( THT/HTX) –
hình thành các HTX trên cơ sở số hóa , minh bạch thông tin, giám sát thuận tiện, mục tiêu
“Cùng mua – Cùng làm – Cùng bán” , sẽ tiết giảm các chi phí sx, kết nối thị trường
thuận tiện hơn.
• Các Hộ nông dân số sẽ kết nối với nhau trên nền tảng số, giam sát trực tiếp, minh bạch
thông tin, xóa bỏ các nghi kỵ gian lận của quản lý , họ sẽ dễ hợp tác hơn.
• Liên kết chuỗi Cung ứng – Sản xuất – Thu mua , dưới sự giám sát của quản lý nhà
nước ( sở / phòng Nông nghiệp ) , đảm bảo tránh việc giả mạo sản phẩm của những cơ sở
có chứng chỉ chất lượng cao, đặc biệt là việc giả mạo mã vùng trồng, mã xưởng khi xuất
khẩu;

Xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số liên ngành
• Xây dựng hệ sinh thái bao gồm các nền tảng phục vụ liên kết chuỗi, đáp ứng mô hình
số ,đáp ứng yêu cầu quản lý (Chính phủ số) , kinh doanh (Kinh tế số), giao tiếp (Xã
hội số )
• Liên kết các dữ liệu chuyên ngành với phần mềm để nông dân cập nhật kịp thời các
chỉ đạo của nhà nước. Nông dân thực hiện các giao dịch, thủ tục trên phần mềm.
• Khi các ngành cùng chuyển đổi số đồng bộ, chia sẻ dữ liệu sẽ giúp cho Chính phủ
hoạch định chính sách và giám sát các ngành tốt hơn ; Mọi chi phí của nhà nước và
người dân đều được tiết kiệm;

Chuyển đổi số và Nông nghiệp thông minh
* Quá trình chuyển đổi số tạo cơ sở dữ liệu, nguồn tài nguyên gốc để tiến tới một nền
nông nghiệp thông minh;
*Tích hợp phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đem lại hiệu quả kinh tế
nông nghiệp ngày càng cao, giải phóng sức lao động , tạo môi trường xanh sạch …

Chuyển đổi số theo ngành hàng là
hướng đi tất yếu cho nông nghiệp;
(1) đến (9) : Là các thông tin cơ bản của chủ nông hộ - Chủ nông hộ này sẽ là Hội viên hội
nông dân ( nếu chưa là Hội viên – hoặc mới tách hộ thì nên vận động tham gia vào Hội
Nông dân )
(10) đến (13): Là các thông tin thay đổi theo yêu cầu số hóa, chuyển đổi số Nông nghiệp.

Ứng dụng CNTT vào quản lý sx phục vụ
phát triển hàng hóa Nông nghiệp ;
1. Số hóa cơ sở dữ liệu từng hộ sản xuất /kinh doanh ( khu vực người dân
và doanh nghiệp)
2. Số hóa các thông tin về khoa học kỹ thuật, thị trường ( khu vực các bộ
nhanh)
3, Số hóa các qui định của pháp luật mà các hộ SXKD cần tuân thủ( khu
vực chinh phủ/chinh quyền)
4. Ứng dụng các phần mềm để ghi chép, quản lý cập nhật, đầy đủ suốt quá
trình SXKD

5. Minh bạch thông tin/TXNG – kết nối đa phương ( trang web/QR);

Phần mềm/công cụ số ứng dụng trong
nông nghiệp
• Hiện nay các phần mềm/ công cụ số ứng dụng trong nông nghiệp trên
thế giới có rất nhiều, đa dạng; Nhưng rất khó để ứng dụng cho các
vung nông nghiệp khác nhau ;
• Đặc thù nông nghiệp từng vung , văn hóa, điều kiện đầu tư … khác
nhau , vì thế mảng phần mềm cho nông nghiệp, nông dân còn quá ít và
manh mún, rời rạc, không phù hợp với nông dân Việt Nam;
• Khu vực quản lý nhà nước và các cán bộ, nhà khoa học … cũng chưa
có những phần mềm ứng dụng để chuyền tải đến nông dân và doanh
nghiệp trong chuỗi nông nghiệp;

Sử dụng dữ liệu lớn( Big data) và trí tuệ nhân tạo
(Al) trong nông nghiệp. Ứng dụng phần mềm AutoAgri
• Sau nhiều mùa vụ các hộ dân cập nhật tình trạng sâu bệnh, thời tiết, sản lượng, giá cả
… Tạo thành dữ liệu lớn, có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng AutoAgri để
phân tích cho ra báo cáo lựa chọn phương án tốt nhất để sản xuất kinh doanh. Ngoài
ra còn giúp ích cho các nghiên cứu khoa học.
• Người sx cập nhật dự kiến thời điểm, sản lượng… lên phần mềm, giúp nhà quản lý
có thể tập hợp các báo cáo thống kê nhanh, chính xác, ra các quyết định hỗ trợ kịp
thời kết nối tiêu thụ.
• Ứng dụng phần mềm AutoAgri : Người mua từ xa có thể giám sát ruộng/vườn/con…
hàng ngày vì được người trồng phân quyền theo dõi “Nhật ký điện tử”.
• Quét mã QR , người mua có thể thấy rất nhiều thông tin về lý lịch sản phẩm, vùng
trồng, quá trình sinh trưởng, thu hái, sản xuất, bảo quản, lưu thông…

AutoAgri – Một nền tảng nhiều người dùng
• AutoAgri – Là một nền tảng tích hợp các công cụ số , cập nhật, hiện
đại, dễ dùng, tiện ích ;
• Quản lý minh bạch, lưu trữ thông tin, cập nhật kịp thời

• Xóa nhòa khoảng cách địa lý, vùng miền, tăng tốc mở rộng chuỗi đơn
giản, hiệu quả
• Truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ, giao thương
không giới hạn

XÓA MÙ CÔNG NGHỆ - để không bị bỏ lại phía sau

“Chuyển đổi số- có khởi đầu, nhưng
không có điểm kết thúc”
Trân trọng cám ơn.
Nguyễn Thị Thành Thực

