
 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh:..........................  

                   

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho các HTX nông nghiệp và các chủ thể 

sản phẩm OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc, 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. Theo đó, Công 

ty TNHH Sorimachi Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn và hỗ trợ thử nghiệm miễn phí 

ứng dụng phần mềm Nhật ký sản xuất (FaceFarm) và Kế toán HTX (WACA) cho 

các HTX nông nghiệp và các chủ thể OCOP trên địa bàn các tỉnh, thành phố (Chi 

tiết nội dung tập huấn và hỗ trợ thử nghiệm có trong Phụ lục kèm theo). 

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, 

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trân trọng giới thiệu đến Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và đề nghị: 

1. Giao Chi cục Phát triển nông thôn hoặc 01 đơn vị thuộc Sở làm đầu mối, 

phối hợp tổ chức tập huấn cho các HTX nông nghiệp và các chủ thể sản phẩm 

OCOP; liên hệ mời các HTX nông nghiệp và các chủ thể sản phẩm OCOP tham 

gia lớp tập huấn do Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam tổ chức. 

2. Cử cán bộ chuyên trách tham gia tập huấn để hỗ trợ cho các HTX nông 

nghiệp và các chủ thể sản phẩm OCOP áp dụng phần mềm sau tập huấn. 

 Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp thực hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ thể OCOP đăng ký tham dự theo link đăng ký: https://forms.gle/FBuPSjzEg8WLrHhA6 

trước ngày 23/10/2022 để tổng hợp và tạo trước tài khoản phần mềm thực hành1./. 

                                                 
1 Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:  

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: Bà Lê Thanh Huyền, phòng KTHT, ĐT/Zalo 0354999519. 

- Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam: Ông Nguyễn Thanh Mộng, Giám đốc Phát triển Dự án Nông nghiệp, 

ĐT/Zalo 0908201467, mongnguyen@sorimachigroup.vn. 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CỤC KINH TẾ HỢP TÁC   

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

  

Số: 1015  /KTHT-HTTT  
V/v tập huấn và thực hành phần mềm 

chuyển đổi số cho HTX nông nghiệp 

và chủ thể sản phẩm OCOP 

Hà Nội, ngày  17  tháng  10  năm 2022 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chi cục PTNT tỉnh……………. (t/h); 

- Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam (ph/h); 

- Lưu: VT, HTTT. 

PKTHT: 

             Nguyễn Tiến Định 

VP Cục: 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đức Thịnh 

https://forms.gle/FBuPSjzEg8WLrHhA6
mailto:mongnguyen@sorimachigroup.vn
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Phụ lục I 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

Triển khai tập huấn phần mềm chuyển đổi số cho chủ thể OCOP 

(Kèm theo Công văn số: 1015  /KTHT-HTTT ngày 17  tháng  10  năm 2022 của 
Cục Kinh tế hợp tác và PTNT) 

Quét mã QR để đăng ký  

I. Chương trình triển khai       

1. Thành phần tham dự: 

- Chủ trì: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. 

- Đơn vị tập huấn: Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam. 

- Học viên: 

+ Chủ thể OCOP (HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, doanh 

nghiệp, trang trại) trong cả nước; 

+ Cán bộ chuyên trách được Sở Nông nghiệp và PTNT cử tham gia tập 

huấn nhằm hỗ trợ chủ thể OCOP. 

2. Thời gian: Từ ngày 25/10-10/11/2022 (chi tiết Mục 4. Nội dung tập 

huấn) 

Buổi khai giảng (25/10) và buổi tổng kết (10/11): Tất cả học viên của 63 tỉnh, thành 

Lớp FaceFarm 1 

(cả ngày 26/10 

và sáng 27/10) 

25 tỉnh ở Khu vực Miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông 

Hồng: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, 

Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa 

Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng 

Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, 

Nam Định, Ninh Bình, và Thái Bình 

https://zalo.me/g/

yvvylw105 

 

Lớp FaceFarm 2 

(chiều 27/10 và 

cả ngày 28/10) 

19 tỉnh ở Khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, và Lâm Đồng 

https://zalo.me/g/s

vkhre165 

  

Lớp FaceFarm 3 

(cả ngày 01/11 

và sáng 02/11)  

19 tỉnh ở Khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu 

Long: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng 

Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 

Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An 

Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, và Cà Mau 

https://zalo.me/g/r

byxls125 

 

Lớp Kế toán 

WACA (chiều 

02/11 và cả ngày 

03/11) 

Tất cả học viên của 63 tỉnh, thành 
https://zalo.me/g/

wwlawk473 

https://zalo.me/g/yvvylw105
https://zalo.me/g/yvvylw105
https://zalo.me/g/svkhre165
https://zalo.me/g/svkhre165
https://zalo.me/g/rbyxls125
https://zalo.me/g/rbyxls125
https://zalo.me/g/wwlawk473
https://zalo.me/g/wwlawk473
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Thông tin về tài liệu tập huấn sẽ được Sorimachi liên lạc qua kênh Zalo trên đây 

3. Hình thức: Trực tuyến (online) qua ứng dụng Zoom (trước khóa tập 

huấn, link zoom sẽ được gửi vào email của các anh chị đã đăng ký) 

4. Nội dung tập huấn: 

THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

I. Giới thiệu tổng quan Chương trình Chuyển đổi số 

Buổi 1 

8:30-11:00 (25/10) 

Tất cả học viên 

 

Hội thảo triển khai ứng dụng chuyển đổi số: 

- Phát biểu khai mạc chương trình: Đại diện 

Cục KTHT&PTNT 

- Giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ 

vào quản lý: Đại diện Sorimachi 

- Demo Phần mềm FaceFarm và Phần mềm 

WACA: Sorimachi 

- Thảo luận 

Chủ thể OCOP 

(HTX, tổ hợp tác, cơ 

sở sản xuất/hộ kinh 

doanh, doanh 

nghiệp, trang trại)  

nắm được nội dung 

chương trình triển 

khai. 

II. Tập huấn thực hành Phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm 

Buổi 2 

- Lớp FaceFarm 1 

8:30-11:30 (26/10) 

- Lớp FaceFarm 2 

13:30-16:30 (27/10) 

- Lớp FaceFarm 3 

8:30-11:30 (01/11) 

- Xây dựng được tài khoản FaceFarm cho 

chủ thể OCOP; 

- Số hóa dữ liệu của chủ thể OCOP lên 

FaceFarm: Nhân công, sản phẩm sản xuất 

OCOP, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ...). Đối tượng: Người 

được chủ thể OCOP 

phân công đảm nhận 

kỹ thuật và quản lý 

* 1 chủ thể OCOP có 

thể đăng ký cho 

nhiều người tham dự 

 

 

Buổi 3 

- Lớp FaceFarm 1 

13:30-16:30 (26/10) 

- Lớp FaceFarm 2 

8:30-11:30 (28/10) 

- Lớp FaceFarm 3 

13:30-16:30 (01/11) 

- Bản đồ hóa cơ sở canh tác, sản xuất; 

- Xây dựng Nhật ký sản xuất; 

-Truy xuất được nguồn gốc bằng QRCode, 

đáp ứng dữ liệu cấp mã số vùng trồng. 

Buổi 4 

- Lớp FaceFarm 1 

- Thương mại hóa sản phẩm làm ra trên sàn 

thương mại điện tử. 
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8:30-11:30 (27/10) 

- Lớp FaceFarm 2 

8:30-11:30 (28/10) 

- Lớp FaceFarm 3 

8:30-11:30 (02/11) 

* Đề nghị chủ thể OCOP chuẩn bị hình 

ảnh, video sản phẩm OCOP để đưa lên sàn 

III. Tập huấn thực hành Phần mềm Kế toán WACA 

Buổi 5 

13:300-16:30 

(02/11) 

Số hóa dữ liệu kế toán bằng phần mềm kế 

toán HTX WACA 

- Xây dựng được tài khoản WACA; 

- Khai báo dữ liệu đầu kỳ; 

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

vào phần mềm. 
Đối tượng: Kế toán 

của chủ thể OCOP 

(hoặc kế toán do chủ 

thể OCOP thuê bên 

ngoài) 

 

 

Buổi 6 

8:30-11:30 (03/11) 

- Góp vốn thành viên; 

- Quản lý cung ứng sử dụng dịch vụ; 

- Quản lý tín dụng nội bộ; 

- Phân phối lợi nhuận cho thành viên HTX; 

… 

Buổi 7 

13:30-16:30 (03/11) 

- Xem và kiểm tra báo cáo; 

- Hỗ trợ kê khai thuế điện tử; 

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. 

IV. Giải đáp thắc mắc 

Buổi 8 

8:30-11:00 (10/11) 

Tất cả học viên 

- Giải đáp thắc mắc; 

- Kiểm tra kết quả thực hành; 

- Cấp chứng nhận. 

Đánh giá kết quả tập 

huấn và thực hành. 

 

* Để đạt hiệu quả cao nhất, khuyến khích nên có điện thoại kết nối Internet 

để nhìn giảng viên hướng dẫn trên zoom và có máy tính kết nối Internet để cùng 

thao tác trên phần mềm trong khi đang thực hành. 
 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ THỂ OCOP ỨNG DỤNG 

PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1. Điều kiện cần để chủ thể OCOP sử dụng được Phần mềm: 

Chủ thể OCOP đáp ứng đồng thời các tiêu chí bên dưới thì mới có thể sử 

dụng được Phần mềm:  

(1) Có máy tính được kết nối Internet;    

(2) Có thể nhập liệu được;    
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(3) Có thể sử dụng Ứng dụng đào tạo trực tuyến Zoom (để Sorimachi có 

thể dễ dàng hỗ trợ chủ thể OCOP trong quá trình sử dụng phần mềm). 

2. Cam kết của chủ thể OCOP khi ứng dụng Phần mềm: 

(1) Nếu trong 02 (hai) tháng kể từ ngày tập huấn sử dụng, chủ thể OCOP 

không nhập liệu vào nhật ký đầy đủ quá trình sản xuất và tạo được mã QR thì 

phần hỗ trợ này sẽ được chuyển giao cho chủ thể OCOP khác; 

(2) Không được tham gia, được hưởng các chương trình khuyến khích của 

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và các đối tác của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về 

chuyển đổi số trong thời gian 03 (ba) năm kể từ thời điểm xác định không thao 

tác sử dụng phần mềm. 

3. Đối với chủ thể OCOP thuê kế toán ngoài/có phần mềm kế toán 

khác: 

- Trường hợp chủ thể OCOP thuê kế toán ngoài, đề nghị chủ thể OCOP cử 

người kế toán thuê ngoài tham gia tập huấn và sử dụng WACA; 

- Trường hợp chủ thể OCOP đã có phần mềm kế toán mà phần mềm đó 

chưa chuyên về HTX, đề nghị chủ thể OCOP cũng tham gia sử dụng WACA 

(Sorimachi hỗ trợ chuyển, nhập dữ liệu từ phần mềm cũ sang WACA). 

III. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA CÔNG TY 

SORIMACHI VIỆT NAM 

1. Phần mềm Chuyển đổi số FaceFarm và WACA: 

- Miễn phí chi phí sử dụng phần mềm đến hết tháng 06/2023; 

- Tập huấn sử dụng phần mềm cho chủ thể OCOP; 

- Theo dõi tiến độ nhập liệu và hỗ trợ nhập liệu (khi cần thiết); 

- Hỗ trợ chủ thể OCOP trong suốt quá trình sử dụng; 

- Được cấp chứng nhận ứng dụng Phần mềm Chuyển đổi số cho đơn vị đạt 

yêu cầu do Cục Kinh tế hợp tác và PTNT cấp. 

2. Nâng cao năng lực quản trị tài chính của chủ thể OCOP: 

- Mời giảng viên tham gia tập huấn online miễn phí nhằm bổ sung và nâng 

cao kiến thức nghiệp vụ cho kế toán và ban lãnh đạo của chủ thể OCOP. 

3. Hỗ trợ cải thiện hình ảnh sản phẩm của chủ thể OCOP: 

Đối với 30 chủ thể OCOP thực hành và nộp bài tập cuối khóa (FaceFarm 

và WACA) hoàn chỉnh nhất và sớm nhất. 

- Thiết kế logo (miễn phí); 

- Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm (miễn phí). 

4. Sau tháng 06/2023: 

- Phí sử dụng: 2.000.000 đồng/phần mềm/năm, nếu sử dụng cả 02 Phần 

mềm FaceFarm và WACA thì phí sử dụng là 3.000.000 đồng/năm. 

- Đối với các chủ thể OCOP gặp khó khăn về phí sử dụng phần mềm thì có 

thể thảo luận với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và Công ty Sorimachi Việt Nam 

để có chính sách phù hợp. 
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