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Hà Tĩnh, ngày         tháng  9  năm 2022 

 

Kính gửi:  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Ngày 14/9/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 

1839/SNN-QLCL về việc tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị 

trường nông sản”; căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và các nội 

dung tại Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề xuất triển khai các nhiệm vụ liên quan giai đoạn 2022 - 2025 

như sau:  

  a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung liên quan của Đề án. 

  b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hạ tầng 

công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án.  

  c) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu của 

các cơ quan, đơn vị liên quan thông qua Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của 

tỉnh (LGSP) phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo ... theo Đề án.  

  d) Triển khai Cổng dữ liệu dùng chung tỉnh, tích hợp các cơ sở dữ liệu 

liên quan phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan, địa phương cũng 

như người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

  e) Phối hợp đôn đốc, hướng dẫn và tập huấn các cho các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung có liên quan của Đề án. 

  Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở ; 
- Lưu: VT, CNTT4. 
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