
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số:       /SNN-PTNT 
V/v tập huấn và thực hành phần mềm 

chuyển đổi số cho HTX nông nghiệp 

và chủ thể sản phẩm OCOP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày     tháng 10 năm 2022 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Theo Công văn số 1015/KTHT-HTTT ngày 17/10/2022 của Cục Kinh tế 

hợp tác và Phát triển nông thôn về việc tập huấn và thực hành phần mềm chuyển 

đổi số cho HTX nông nghiệp và chủ thể sản phẩm OCOP, Cục Kinh tế hợp tác 

và Phát triển nông thôn (PTNT) phối hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt 

Nam triển khai ứng dụng Phần mềm Nhật ký sản xuất (FaceFarm) và Kế toán 

HTX (WACA) nhằm hỗ trợ HTX nông nghiệp và các chủ thể sản phẩm OCOP 

ứng dụng hiệu quả các phần mềm trong quản lý sản xuất và phần mềm kế toán.  

Thực hiện Công văn số 1015/KTHT-HTTT của Cục Kinh tế hợp tác và 

PTNT, để triển khai các hoạt động tập huấn và hỗ trợ thử nghiệm miễn phí ứng 

dụng 02 phần mềm nêu trên cho các HTX nông nghiệp và các chủ thể OCOP 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn liên hệ mời các 

HTX nông nghiệp và các chủ thể sản phẩm OCOP tham dự hội nghị tập huấn, 

chi tiết hội nghị tập huấn như sau: 

1. Thời gian: ngày 26/10 và sáng ngày 27/10/2022. 

2. Hình thức: Trực tuyến qua phần mềm Zoom (trước khoá tập huấn, 

đường link Zoom sẽ được gửi qua Email, Zalo). 

3. Thành phần: 

- Các HTX nông nghiệp đăng ký tham gia. 

- Các chủ thể sản phẩm OCOP (HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất/ hộ kinh 

doanh, doanh nghiệp, trang trại). 

(Nội dung hội nghị tập huấn tại Công văn số 1015/KTHT-HTTT ngày 

17/10/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT gửi kèm theo; Các HTX nông 

nghiệp và chủ thể sản phẩm OCOP đăng ký tham dự theo đường link: 

https://forms.gle/FBuPSjzEg8WLrHhA6  trước ngày 23/10/2022 để tổng hợp và 

tạo trước tài khoản phần mềm thực hành). 

Các vấn đề liên quan đến hội nghị tập huấn liên hệ đồng chí Bùi Phan Anh 

(điện thoại 0936.164.388) hoặc đồng chí Đoàn Quang Huy (điện thoại 0932.490.590)./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Trung Cần 

 

https://forms.gle/FBuPSjzEg8WLrHhA6
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