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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị cấp kinh phí tổ chức khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm và 

hội thảo khoa học để xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách ứng 

dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác số 11/CTr-

UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019, ngày 14/03/2019, Sở Thông tin và Truyền thông 

đã có Tờ trình số 12/TTr-STTTT v/v đề nghị bố trí kinh phí xây dựng Nghị 

Quyết về một số chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh 

trên địa bàn tỉnh. Sau đó, ngày 29/03/2019, Sở Tài chính có văn bản số 

980/STC-HCSN có ý kiến là kinh phí xây dựng Nghị quyết đã được cấp trong 

nguồn kinh phí sự nghiệp cho Sở Tư pháp năm 2019 theo Quyết định số 

3967/QĐ-UBND ngày 27/12/2018. Về nội dung này, Sở xin báo cáo như sau: 

Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông 

nghiệp thông minh trên địa bàn Hà Tĩnh là một nội dung mới, nên cần thiết tổ 

chức đoàn công tác liên ngành khảo sát thực tế về hiện trạng, cơ hội phát triển 

nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh và khảo sát, học tập kinh nghiệm về 

chính sách và thực tế phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh tại tỉnh 

Lâm Đồng, đồng thời tổ chức Hội thảo, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia có 

nhiều kinh nghiệm làm cơ sở cho việc tham mưu xây dựng Nghị quyết trình 

UBND và HĐND tỉnh. Trong kinh phí xây dựng Nghị quyết theo Quyết định số 

3967/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 nêu trên  không có nội dung hỗ trợ về khảo 

sát, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội thảo. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ, Sở báo 

cáo, kính trình và đề nghị UBND tỉnh cấp số tiền là 107.350.000 đ (Một trăm lẻ 

bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) để triển khai thực hiện các nội dung 

này (có bản dự toán và các tài liệu đính kèm theo). 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
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