
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:423 /STTTT-CNTT 

V/v đề nghị bố trí thành viên tham gia Đoàn khảo 

sát thực tế, học tập kinh nghiệm về NNTM. 

Hà Tĩnh, ngày 17  tháng 05  năm 2019 

  
 

Kính gửi:   

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Theo Chương trình công tác số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của 

UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Sở 

Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh 

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

địa bàn và trình HĐND tỉnh vào Kỳ họp cuối năm. Để đảm bảo tiến độ và sau 

khi được UBND tỉnh đồng ý, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đoàn liên 

ngành khảo sát, học tập kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp thông minh 

nhằm phục vụ cho quá trình xây dựng Nghị quyết (có Chương trình dự kiến đính 

kèm theo. Thời gian: Dự kiến từ ngày 4-5/6 và từ ngày 10-14/6/2019. Địa điểm: 

Tại một số huyện trên địa bàn tỉnh và một số điểm ở tỉnh Lâm Đồng. Kinh phí do 

Sở Thông tin và Truyền Thông đảm bảo theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh). 

Kính đề nghị đơn vị bố trí 01 đồng chí Lãnh đạo cấp phòng hoặc Lãnh 

đạo cấp Chi cục có chuyên môn ở lĩnh vực liên quan, tham gia Đoàn liên ngành 

và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 21/05/2019. 

Trân trọng ! 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 
 

Bùi Đắc Thế 
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