


Thực trạng hộ nông dân



Khoảng 70% dân số là nông dân

sống trong 15 triệu hộ nông dân



Làm theo kinh nghiệm,

theo tập quán sản xuất



Cập nhật chậm các thông tin mới nhất

về chính sách hỗ trợ của Đảng,nhà

nước, giá cả và quy trình công nghệ v.v



Khó tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức

tín dụng và các tổ chức bảo hiểm



Thiếu chủ động trong việc mua và bán hàng



Thực trạng hộ nông dân

Làm theo kinh nghiệm, theo tập quán sản xuất

Cập nhật chậm các thông tin mới nhất về chính sách hỗ trợ của 

Đảng,nhà nước, giá cả và quy trình công nghệ v.v

Thiếu chủ động trong việc mua và bán hàng

Khó tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức 

bảo hiểm

Khoảng 70% dân số là nông dân sống trong 15 triệu hộ 

nông dân



Giải pháp



Thiết bị



Lập kế hoạch

Sản xuất

Phần mềm

Báo cáo Thu chi

Nhắc nhở

công việc

Theo dõi

thực hiện

Giao dịch

thanh toán



Dịch vụ

Chính sách

Đảng và Nhà nước

Trao đổi

chuyên gia

Giá cả

Tin tức

Chợ nông sản

IoT



Máy tính bảng Xelex

Thiết bị

Các dịch vụPhần mềm



Phần mềm lập kế hoạch



✓ Thông tin khách quan

Thông tin đầu vào

✓ Thông tin chủ quan



✓ Nông hóa thổ nhưỡng

Thông tin khách quan

✓ Thời tiết khí hậu

✓ Quy trình công nghệ



✓ Diện tích đất đai 

Thông tin chủ quan

✓ Sản phẩm/dịch vụ



✓ Dự kiến được giá bán và tỷ suất lợi nhuận

Lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn

✓ Dự kiến số lượng sản phẩm/dịch vụ 

✓ Dự kiến tất cả các chi phí khi sản xuất 

✓ Theo dõi & nhắc nhở công việc hộ nông dân 

hằng ngày



✓ Nhập chi phí thực tế mua Nguyên vật liệu hàng ngày

Ví dụ : mua con giống,thức ăn,phân bón 

✓ Nhập chi phí thực tế trả cho Nhân công  

✓ Nhập chi phí mua mới hoặc thuê tài sản,công cụ 

✓ Nhập chi phí thực tế tiền điện,tiền nước,thuế

✓ Nhập chi phí khác (nếu có)

✓ Nhập thực tế thu hoạch theo từng kế hoạch

✓ Nhập thực tế bán ra theo từng kế hoạch

Thực tế thực hiện theo từng kế hoạch



Báo cáo thông minh

✓ Báo cáo lãi – lỗ theo từng năm

✓ Báo cáo lãi – lỗ theo từng kế hoạch

✓ Báo cáo cho thấy được tỷ lệ doanh thu và chi phí 

theo từng kế hoạch

✓ Báo cáo tình hình tồn kho theo từng kế hoạch

✓ Báo cáo tình hình tài chính và kế hoạch trả các 

khoản vay. 



Báo cáo thông minh



Các dịch vụ



Cung cấp các dịch vụ

✓ Thông tin khách quan

✓ Tin tức

✓ Giá cả thị trường



✓ Nông hóa thổ nhưỡng

Thông tin khách quan

✓ Thời tiết khí hậu

✓ Quy trình công nghệ



✓ Chính sách của Đảng và Nhà nước

Tin tức

✓ Các tin tức liên quan tình hình bệnh dịch

✓ Các tin tức đầy đủ về các hiệp định mà Việt Nam 

là thành viên như Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương

CPTPP v.v



✓ Cung cấp giá cả thị trường đối với từng loại 

mặt hàng/dịch vụ theo từng vùng.

✓ Liên kết với các cục thống kê để đưa vào 

kho dữ liệu giá cả các mặt hàng/dịch vụ 

trong 3 năm gần nhất.

Giá cả thị trường



Dịch vụ + 



Dịch vụ + 

✓Kết nối với chuyên gia

✓Chợ nông sản



✓ Tự động tìm kiếm và kết nối với 

chuyên gia theo từng vùng và chuyên 

môn phù hợp. 

✓ Hỏi đáp với chuyên gia.

✓ Đánh giá chất lượng sau mỗi lần hỏi 

đáp.

Trao đổi với chuyên gia



✓ Đăng ký trở thành chuyên gia.

✓ Tự động gửi tới các câu hỏi phù hợp 

với chuyên môn & kinh nghiệm của 

chuyên gia 

✓ Sẽ được tích điểm sau mỗi lần trả lời 

cho Hộ nông dân.

Dành cho chuyên gia



✓ Hỗ sinh tạo ra QR Code truy xuất 

nguồn gốc theo từng lần thu hoạch

✓ Sẵn sàng tích hợp với Blockchain để 

đảm bảo không điều được nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc

✓ Giúp người bán dễ dàng chứng minh  

nguồn gốc sản phẩm.


