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                 Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Bưu chính Viettel Bình Phước; 

- Bưu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

  
Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông 

thôn năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh 

đưa sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

Nhằm đảm bảo triển khai tốt việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên 

sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 

tỉnh năm 2022,  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương 

tham mưu triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc thực 

hiện các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Công văn này. 

- Đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông 

nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; 

tổng hợp theo dõi tiến độ, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện phát triển kinh tế 

số trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nông dân tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức và kỹ năng 

tham gia các sàn giao dịch TMĐT cho các hộ sản xuất nông nghiệp của tỉnh.  

V/v triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất  

nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử,  

thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp,  

nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022 
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- Thông qua Kế hoạch phát triển TMĐT, Chương trình xúc tiến thương mại 

của tỉnh năm 2022, đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản 

xuất quảng bá, bán lẻ sản phẩm nông nghiệp qua các sàn TMĐT trong nước và 

quốc tế. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Liên 

minh hợp tác xã tỉnh 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; Bưu chính Viettel Bình Phước; Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện các nội dung tại Phụ lục kèm theo Công văn này. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị 

liên quan cung cấp danh sách các hộ sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm nông 

nghiệp có đủ điều kiện đưa lên sàn TMĐT; cung cấp cho các sàn TMĐT thông tin 

về mùa vụ, thời điểm và sản lượng thu hoạch các sản phẩm nông sản. 

- Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp có sàn TMĐT xây dựng và hướng dẫn các 

hộ sản xuất nông nghiệp về quy trình chuẩn (quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng 

gói...) để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn TMĐT nhằm đảm bảo cho sản phẩm 

lưu thông đến tay người tiêu dùng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có chất lượng 

tốt nhất. 

- Hỗ trợ thực hiện kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông 

nghiệp tham gia tiêu thụ trên các sàn TMĐT; kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn 

thực phẩm các sản phẩm nông sản. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Cung cấp danh sách các hộ sản xuất nông nghiệp cho sàn TMĐT để phối 

hợp hỗ trợ, hướng dẫn đưa các sản phẩm nông sản lên giao dịch trên các sàn 

TMĐT.   

- Cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, thời điểm thu hoạch các 

sản phẩm nông sản.  

- Phối hợp với sàn TMĐT giới thiệu sản phẩm, nguyên liệu đầu vào cho hộ 

sản xuất nông nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tại địa phương. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phân công tác lực lượng (các Hội, 

Đoàn thanh niên, Tổ dân phố…) phối hợp với doanh nghiệp tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung trên. 

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền về hỗ trợ đưa hộ sản 

xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông 

thôn. 

5. Bưu chính Viettel Bình Phước, Bưu điện tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch/phương án cụ thể cho việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại 

địa phương. Đảm bảo về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ đáp ứng 
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năng lực hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm nông sản lên sàn và tham 

gia giao dịch trên sàn TMĐT. 

- Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo, hướng dẫn các hộ sản xuất nông 

nghiệp về kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; đăng ký tài 

khoản giao dịch trên sàn TMĐT. 

- Xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hỗ trợ cho hộ sản xuất 

nông nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT; thống nhất cách 

thức đóng gói, bảo quản, giao nhận, bán hàng. 

- Triển khai giải pháp về truy xuất nguồn gốc hàng hóa uy tín trên sàn 

TMĐT để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như độ tin cậy của khách hàng khi 

mua sản phẩm nông sản của tỉnh. 

- Lựa chọn cán bộ trẻ, chuyên nghiệp để đào tạo, hướng dẫn và có cách làm 

mới, đột phá để hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch điện tử. 

- Đảm bảo cung ứng các nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu và có 

chính sách ưu đãi cho hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ hằng tháng (trước ngày 28) về Sở Thông tin và 

Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

(Kèm theo: Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2022)./. 
 

 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, KGVX, TD53. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

 

 

Trần Tuyết Minh 

 

  

  



PHỤ LỤC 

Các nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2022 

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-KGVX ngày      /      / 2022 của UBND tỉnh) 

 

TT Nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị chủ trì  Đơn vị phối hợp 
Thời hạn  

hoàn thành 

I Triển khai số hóa dữ liệu thông tin hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) trên nền tảng sàn TMĐT 

1.  

- Tổng hợp số liệu hộ SXNN.  

- Rà soát, tổng hợp danh mục 

nông sản, sản lượng của từng loại 

nông sản. 

100% số hộ SXNN 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố;  

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Hội Nông dân 

tỉnh, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh 

Tháng 

4/2022 

2.  

Số hóa dữ liệu thông tin hộ 

SXNN phục vụ giao dịch, kinh 

doanh trên sàn TMĐT. 

100% hộ SXNN được 

số hóa thông tin 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

Từ tháng 

4 - 5/2022 

3.  

Thực hiện kích hoạt tài khoản 

trên sàn TMĐT và tài khoản 

thanh toán trực tuyến cho hộ 

SXNN. 

50% số hộ SXNN 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

Từ tháng 

04 - 12/2022 
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4.  

Tổ chức tập huấn cho hộ SXNN 

trên địa bàn tỉnh về cách thức tạo 

tài khoản và đăng nhập trên nền 

tảng sàn TMĐT 

100%  hộ SXNN 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; Bưu 

chính Viettel 

Bình Phước, Bưu 

điện tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Từ tháng 

04 - 12/2022 

5.  
Tổ chức truyền thông thúc đẩy 

hộ SXNN lên sàn TMĐT  
 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Từ tháng 

01 - 12/2022 

II Hỗ trợ hộ SXNN tham gia giao dịch trên sàn TMĐT 

1.  

100% sản phẩm OCOOP đáp ứng 

tiêu chí 3 sao trở lên được đưa lên 

sàn TMĐT.  

100% sản phẩm 

OCOOP đáp ứng tiêu 

chí 3 sao trở lên  

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; 

UBND các 

huyện, thị xã 

thành phố 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

Tháng 

4/2022 

2.  

Lựa chọn từ 03-10 sản phẩm 

nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, 

xây dựng trở thành sản phẩm mũi 

nhọn để tổ chức truyền thông lan 

tỏa. 

Từ 03-10 sản phẩm 

nông nghiệp tiêu biểu 

của tỉnh 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

 

Tháng 

4/2022 
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3.  

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ 

trợ hộ SXNN đưa, cập nhật sản 

phảm nông sản có truy suất nguồn 

gốc lên sàn TMĐT, nâng cao 

năng lực cho hộ SXNN nhằm gia 

tăng kiến thức bán hàng trên nền 

tảng số. 

100% hộ SXNN 

UBND các 

huyện, thành 

phố; Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Theo lộ trình 

Quyết định 

số 350/QĐ-

BTTTT 

ngày 

24/02/2022 

của Bộ 

Thông tin và 

Truyền 

thông 

4.  

Truyền thông đẩy mạnh tiêu thụ 

sản phẩm nông sản thông qua sàn 

TMĐT. Tổ chức các chương trình 

marketing, xúc tiến bán hàng đẩy 

mạnh tiêu thụ nông sản trên sàn 

TMĐT. 

 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Từ tháng  

04 - 12/2022 

III Xây dựng thói quen cho hộ SXNN hoạt động trên sàn TMĐT 

1.  

Tổ chức các chương trình thi đua, 

khuyến khích người dân trải 

nghiệm và mua các sản phẩm tiêu 

dùng hàng ngày trên nền tảng sàn 

TMĐT 

Có các chương trình 

khuyến khích người 

dân tham gia hoạt 

động trên sàn TMĐT 

tại tỉnh theo quý hoặc 

06 tháng 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

 
Từ tháng  

04 - 12/2022 
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2.  

Thực hiện cập nhật, đăng tải 

thông tin sản phẩm, truy xuất 

nguồn gốc cho các sản phẩm 

nông nghiệp đang đăng bán trên 

sàn TMĐT 

100% các sản phẩm 

nông nghiệp trên sàn 

có thông tin nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

 
Từ tháng  

04 - 12/2022 

IV Đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn TMĐT cho các hộ sản xuất nông nghiệp 

3.  
Đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh 

doanh trên sàn TMĐT.  

100% hộ SXNN lên 

sàn TMĐT 

 

UBND các 

huyện, thị xã 

thành phố; Bưu 

chính Viettel 

Bình Phước, Bưu 

điện tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

 

Từ tháng  

04 - 12/2022 

4.  

Phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông tập huấn, đào tạo 

kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh 

trên sàn TMĐT cho các hộ SXNN  

Theo lộ trình Kế 

hoạch tại Quyết định 

số 350/QĐ-BTTTT 

ngày 24/02/2022 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; Bưu 

chính Viettel 

Bình Phước, Bưu 

điện tỉnh; Liên 

minh Hợp tác xã 

tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

 

Từ tháng  

04 - 12/2022 
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V Thông tin tuyên truyền  

5.  

Truyền thông trọng điểm cho sản 

phẩm nông nghiệp có thế mạnh 

theo mùa của các địa phương trên 

các phương tiện thông tin đại 

chúng và các nền tảng số.  

 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn, Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

 

6.  

Truyền thông, quảng bá giới thiệu 

về sản phẩm nông nghiệp trên sàn 

TMĐT. 

 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn, Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

 

7.  

Thông tin về các nhà cung cấp 

nguyên vật liệu đầu vào có uy tín 

và đảm bảo chất lượng theo quy 

định phục vụ sản xuất, kinh 

doanh của các hộ SXNN. 

 

 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 
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VI  Thực hiện cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh 

1 

Cung cấp các thông tin hữu ích 

cho các hộ SXNN như thông tin 

thị trường nông sản, dự báo nhu 

cầu và năng lực sản xuất nông 

sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, 

giống, phân bón. 

 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; 

UBND các 

huyện, thị xã 

thành phố 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

 

 

2 

Cung cấp các sản phẩm, nguyên 

liệu đầu vào có thương hiệu, đảm 

bảo chất lượng và phù hợp với 

nhu cầu của hộ SXNN để phục vụ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 

 

 

3 

Tham mưu chính sách ưu đãi cho 

hộ SXNN khi mua các sản phẩm, 

nguyên liệu đầu vào phục vụ sản 

xuất kinh doanh trên sàn TMĐT. 

 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

Bưu chính 

Viettel Bình 

Phước, Bưu điện 

tỉnh 
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