UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 538/STTTT-CNTT
Ký bởi: Sở Thông tin
và Truyền thông
V/v khảo sát về ứng dụng CNTT trong phát triển
Email:
sott_tt@hatinh.gov.
nông nghiệp trên địa bàn phục vụ việc xây dựng
vn
Nghị quyết HĐND tỉnh
Cơ quan: Tỉnh Hà
Tĩnh
Thời gian ký:

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 06 năm 2019

Kính gửi:
- UBND huyện Nghi Xuân;
- UBND huyện Thạch Hà.
Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức
Đoàn liên ngành khảo sát về thực tiễn và các chính sách về ứng dụng CNTT
trong phát triển nông nghiệp, hướng tới nông nghiệp thông minh nhằm chuẩn bị
cho việc xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh vào Kỳ họp cuối năm 2019
(thành phần Đoàn công tác, chương trình và lịch dự kiến đính kèm theo).
Đề nghị UBND các huyện tạo điều kiện bố trí thời gian làm việc, hỗ trợ
đoàn tiếp cận và giới thiệu các mô hình ứng dụng hiệu quả CNTT trong phát
triển nông nghiệp trên địa bàn; đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan về các
chính sách đã thực hiện để hỗ trợ các mô hình phát triển theo hướng công nghệ
cao này.
Trân trọng!
(Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Thảo, thư ký đoàn, SĐT: 0916.844.376).
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các thành viên Đoàn khảo sát;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT3.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Bùi Đắc Thế

CHƯƠNG TRÌNH, THÀNH PHẦN VÀ LỊCH DỰ KIẾN
Về việc Khảo sát về ứng dụng CNTT trong phát triển nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh phục vụ việc xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh
(Kèm theo Công văn số 538 /STTTT-CNTT ngày 17 /06/2019 của Sở TT&TT)
1. Thời gian: 02 ngày
Thời gian

Địa điểm, Thành phần
- Tại Văn phòng UBND huyện Thạch Hà

7h30-9h00
Ngày
20/6/2019
9h00-17h30

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo huyện, Đại
diện Lãnh đạo các phòng: Văn phòng huyện;
Nông nghiệp&PTNT, Văn hóa – Thông tin.
- Khảo sát tại các mô hình trên địa bàn huyện
Thạch Hà
- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các phòng:
Nông nghiệp&PTNT, Văn hóa – Thông tin.
- Tại Văn phòng UBND huyện Nghi Xuân

7h30-9h00
Ngày
21/6/2019
9h00-17h30

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo huyện, Đại
diện Lãnh đạo các phòng: Văn phòng huyện;
Nông nghiệp&PTNT, Văn hóa – Thông tin.
- Khảo sát tại các mô hình trên địa bàn huyện
Nghi Xuân
- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các phòng:
Nông nghiệp&PTNT, Văn hóa – Thông tin

2. Số lượng, thành phần Đoàn khảo sát:
- Số lượng: 5 người.
- Thành phần:
+ Đ/c Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng
đoàn.
+ Đ/c Lê Văn Dũng, Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền
thông, Phó Trưởng đoàn.
+ Đ/c Nguyễn Trí Hà, Chi cục trưởng Chi cục Trông trọt và Bảo vệ thực
vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thành viên.
+ Đ/c Lê Ngọc Nhân, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học
và Công nghệ, Thành viên.
+ Đ/c Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên Phòng CNTT, Sở Thông tin và
Truyền thông, Thư ký đoàn.
3. Nội dung:

- Trao đổi về các chính sách có liên quan hỗ trợ các mô hình phát triển
theo hướng công nghệ cao.
- Khảo sát thực tế tại các mô hình ứng dụng hiệu quả CNTT trong phát
triển nông nghiệp trên địa bàn do huyện giới thiệu./.
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

