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LỜI NÓI ĐẦU 
 Trong thời đại tri thức hiện nay, thông tin có một vai trò quan 

trọng trong đời sống cũng như trong sản xuất, quá trình tiêu dùng hay công 

tác quản lý, hoạch định chiến lược. Thông tin được phổ biến rộng rãi với 

nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện tiếp cận cho NDT theo khả năng và 

trình độ tiếp nhận tri thức của họ. Cùng sự ra đời của các mạng truyền thông, 

các xa lộ thông tin đã khẳng định thông tin đang trở thành nguồn tài nguyên 

có giá trị rất lớn; đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế với tư cách là một loại 

hàng hóa, sản phẩm của quá trình tư duy và xử lý có chất lượng như những 

sản phẩm khác trong xã hội.  

 Văn hóa Việt Nam xuất phát từ nền văn minh lúa nước lâu đời 

với hơn 90% dân số xuất thân từ tầng lớp nông dân, vì vậy, NN vẫn có vị trí 

trung tâm trong nền kinh tế quốc dân tuy cơ cấu trong tỷ trọng GDP so với 

các ngành công nghiệp và dịch vụ đã giảm. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới 

nói chung và nền kinh tế mỗi quốc gia đang trong thời kỳ khủng hoảng trầm 

trọng, các vấn đề về NN như giá cả và chất lượng lương thực thực phẩm, dịch 

bệnh gia súc gia cầm… đang được quan tâm hàng đầu. Để có thể hỗ trợ ngành 

NN phát triển bền vững, trong thời điểm hiện nay, các ấn phẩm và các dịch vụ 

cung cấp thông tin tổng hợp đa chiều và đầy đủ phục vụ cho đối tượng trực 

tiếp tham gia quá trình sản xuất – tiêu dùng, những nhà lãnh đạo hoạch định 

chính sách hay những bạn hàng trong và ngoài khu vực đã và đang được xây 

dựng và phát huy hiệu quả to lớn của nó. 

  Lý do chọn đề tài: 

 Về mặt khách quan, hiện nay, thông tin có vai trò quan trọng 

đối với mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực vì thông tin ảnh hưởng tới chiến lược, 

mục tiêu và quản lý toàn bộ quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, NN là trung 
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tâm của kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia và là một 

phần của dân tộc sau hàng nghìn năm phát triển. Trong tình hình khủng hoảng 

kinh tế toàn cầu cũng như vài năm trở lại đây, vấn đề lương thực thực phẩm 

đang được quan tâm hàng đầu. Không chỉ nằm trong phạm vi một khu vực 

hay một châu lục nào, NN và phát triển NN bền vững, đảm bảo an ninh lương 

thực, phòng tránh dịch bệnh là mối quan tâm chung của loài người. 

  Đối với bản thân em là sinh viên chuyên ngành Thư viện – 

Thông tin, em luôn mong muốn được áp dụng kiến thức được đào tạo vào 

thực tế để nâng cao kĩ năng nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, hai 

lĩnh vực “ấn phẩm định kỳ” và “dịch vụ thông tin điện tử” luôn hướng đến 

mục đích phục vụ thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời và chính xác cho rộng 

rãi NDT, không hạn chế về trình độ hay phương tiện tiếp xúc và rất thuận tiện 

cho em trong quá trình khảo sát. Từ trước đến nay, rất ít các khoá luận tốt 

nghiệp quan tâm đền vấn đề NN cũng như các dịch vụ mới được áp dụng và 

triển khai trong thời gian gần đây, và hầu như chưa có nghiên cứu nào thống 

kê số lượng và nhận xét chất lượng các sản phẩm của Trung tâm Tin học và 

Thống kê. Vì vậy, em đã chọn vấn đề “Tìm hiểu một số ấn phẩm định kỳ và 

dịch vụ thông tin điện tử tại Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình. 

   Mục đích nghiên cứu: 

 Đề tài hướng đến mục đích chủ yếu là tìm hiểu kết quả của quá 

trình xử lý thông tin tại một trung tâm thông tin chuyên ngành mà cụ thể hóa 

là các ấn phẩm và dịch vụ.  

   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

 Đề tài tập trung vào hai đối tượng nghiên cứu chính là các ấn 

phẩm định kỳ do Trung tâm biên soạn và các dịch vụ thông tin điện tử đang 

được triển khai tại Trung tâm Tin học và Thống kê. Với nhiều khó khăn chủ 
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quan và khách quan, trong khả năng cho phép, em chỉ giới hạn phạm vi tìm 

hiểu trong Trung tâm Tin học và Thống kê – Bộ NN&PTNT mà chủ yếu là tại 

ICARD  là nơi chịu trách nhiệm biên soạn và xây dựng các ấn phẩm và dịch 

vụ mà đề tài quan tâm. 

   Phương pháp nghiên cứu: 

   + Nghiên cứu, tham khảo các tài liệu và tra tìm thông tin trực 

tuyến trên mạng ; Tìm hiểu tài liệu. 

  + Trao đổi, phỏng vấn cán bộ tại trung tâm, cán bộ làm công 

việc trực tiếp liên quan đến ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử. 

  + Thống kê và phân tích số liệu. 

  Sau một quá trình tìm hiểu và khảo sát, em đã hoàn thành khoá 

luận tốt nghiệp của mình với 68 trang. Bố cục của khoá luận ngoài Lời nói 

đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo gồm có 3 chương: 

  Chương 1: Vài nét Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ NN&PTNT: 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

1.2. Cơ cấu tổ chức 
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  Chương 2: Một số ấn phẩm định kỳ và các dịch vụ thông tin điện tử 

tại Trung tâm Tin học và Thống kê: 

   2.1. Một số ấn phẩm định kỳ do Trung tâm biên soạn 

   2.2. Một số dịch vụ thông tin điện tử 

  Chương 3: Đánh giá và kiến nghị: 

   3.1. Nhận xét 
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KẾT LUẬN 
 Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã có nhiều thành tựu đáng tự hào, 

ngành NN được quan tâm phát triển theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, 

tiếp tục giữ vị trí trung tâm của toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Các mặt hàng nông 

sản của Việt Nam ngày càng có uy tín trên thị trường thế giới và được các bạn 

hàng trong khu vực và quốc tế tín nhiệm bởi chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh 

tranh. Nhưng bên cạnh đó, thiếu thông tin về giá cả, nhu cầu thị trường, quy trình 

sản xuất đạt tiêu chuẩn,… là khó khăn lớn cho ngành NN nói chung mà đặc biệt 

là người nông dân trong vấn đề tiếp cận nguồn tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. 

 Các ấn phẩm định kỳ và dịch vụ thông tin điện tử do ICARD xây 

dựng và triển khai, với tư cách là cơ quan thông tin đầu ngành về NN&PTNT, là 

một trong những biện pháp để phổ biến rộng rãi và cung cấp các thông tin cần 

thiết cho mọi đối tượng có nhu cầu. Những ấn phẩm và dịch vụ thông tin này 

ngày càng phát huy được tác dụng trong công tác phổ biến thông tin và tạo điều 

kiện thuận lợi tối đa cho các đối tượng NDT có thể tìm được các thông tin chính 

xác và thoả mãn được các nhu cầu của họ. Dù vẫn tồn tại nhiều những khó khăn 

và hạn chế nhất định nhưng hệ thống các ấn phẩm định kỳ cũng như các dịch vụ 

điện tử của ICARD đã góp phần lớn phục vụ thông tin chính xác, kịp thời và 

toàn diện cho các đối tượng NDT của ngành NN, từng bước khắc phục công tác 

thông tin NN vẫn còn yếu và chưa chuyên nghiệp từ trước đến nay; từng bước 

hỗ trợ người sản xuất NN trực tiếp nâng cao chất lượng nông sản, quảng bá NN 

Việt Nam đến với các đối tác và tạo ra bước phát triển mới cho ngành NN. 

 Trong thời gian sắp tới, với những nỗ lực của ICARD trong công 

tác đưa thông tin đến phục vụ tốt nhất cho ngành NN, đặc biệt là sự cố gắng và 

quyết tâm của tập thể cán bộ trực tiếp xây dựng và triển khai các sản phẩm và 

dịch vụ tại đây cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN&PTNT ; các 

sản phẩm và dịch vụ của ICARD sẽ phát huy được tác dụng , khắc phục những 

khó khăn để ngày càng hoàn thiện và hoạt động hiệu quả hơn nữa. 
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