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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách ứng dụng CNTT
phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chương trình 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, Sở
TTTT ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể như sau:
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Nội dung

Thời gian
hoàn thành
dự kiến
20/3/2019

Lập Kế hoạch, dự toán, trình UBND tỉnh cấp kinh phí
Mời các ngành: VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND;
KHCN, NNPTNT, Lãnh đạo một số huyện Nghi Xuân,
Thạch Hà, Cẩm xuyên và 1 số huyện đang ký về đích
NTM họp tham vấn về: Tên gọi, phạm vi, đối tượng 28/3/2019
nghiên cứu, mục tiêu và các vấn đề lớn cần giải quyết
thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đề xuất thành phân
tham gia Tổ công tác
Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác “nghiên
cứu xây dựng NQ về một số chính sách ứng dụng
5/4/2019
CNTT phát triển nông nghiệp thông minh”
Họp tổ công tác: thống nhất phương pháp, phân công
nhiệm vụ; thông qua đề cương chi tiết của NQ; chuẩn bị
cho khảo sát thực tế việc ứng dụng CNTT tại một số
10/4/2019
cơ sở trong tỉnh và một số tỉnh có kết quả tốt trong triển
khai các mô hình nông nghiệp thông minh
Ban hành lịch trình, kết nối và thực hiên đi khảo sát,
học tập kinh nghiệm (Dự kiến Tổ công tác 10 người).
Đi cả trong và ngoài tỉnh. Các thành viên thực hiên báo 15-28/4/2019
cáo độc lập, nêu các đề xuất có liên quan đến việc xây
dựng NQ
Họp Tổ công tác: báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát,
học tập kinh nghiệm; xác định các nhóm chính sách phù
5/5/2019
hợp với Hà Tĩnh để xây dựng Đề án
Dự thảo Nghị quyết lần 1 và báo cáo thuyết minh
10/6/2019
- Lấy ý kiến các sở ngành, UBND cấp huyện về dự
20/6/2019
thảo NQ lần 1
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- Tham vấn ý kiến của 1 số chuyên gia, doanh nghiệp
ở TW và địa phương về Dự thảo NQ
Tiếp thu, hoàn thiện. Tổ chức Hội thảo về Chính sách
ứng dụng CNTT phát triển NNTM (K/m LĐ UBDN
tỉnh chủ trì)
Hoàn thiện, Trình Sở tư pháp thẩm định dự thảo Nghị
quyết, thuyết minh NQ và tổng hợp báo cáo giải trình
quá trình xây dựng, tiếp thu hoàn thiện NQ
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, thuyết minh NQ và báo
cáo tổng hợp giải trình quá trình xây dựng, tiếp thu hoàn
thiện (có thể trình STP thẩm định lại – nếu cần)
Trình UBDN tỉnh xin ý kiến dự thảo Nghị quyết thuyết
minh NQ và báo cáo tổng hợp giải trình quá trình xây
dựng và hoàn thiện dự thảo
Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết thuyết minh NQ
và báo cáo tổng hợp giải trình quá trình xây dựng, tiếp
thu hoàn thiện để trình các Ban HĐND tỉnh
Tổng hợp ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND
Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của
các Ban HĐND tỉnh
TRình UBND tỉnh Dự thảo cuối cùng và báo cáo giải
trình để trình HĐND tỉnh phê duyệt
Trình HĐND tỉnh phê duyệt

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở KHCN, NNPTNT;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT.
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