
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH LÂM ĐỒNG 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 371/TTBVTV-PTT         Lâm Đồng, ngày 26 tháng 9 năm 2022 

V/v góp ý Kế hoạch 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 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Thực hiện văn bản số 2143/SNN-QLCL ngày 20/9/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc “góp ý Kế hoạch 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 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Kế hoạch 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 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, Chi cục Trồng trọt và BVTV có ý 

kiến như sau:  

1. Cơ bản thống nhất nội dung Kế hoạch 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 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. 

2. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, bổ sung một số nội dung sau:  

- Tại Điều 1, Khoản I: bổ sung mục tiêu chung của Kế hoạch: “Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, phân tích và dự báo 

tình hình thị trường nông sản nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt 

động sản xuất, kinh doanh nông sản của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp 

tác xã; góp phần tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển 

bền vững cho nông sản tỉnh Lâm Đồng”.  

- Tại phụ lục nội dung Kế hoạch 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 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”: 

+ Tại Tiểu mục 6 “Thu thập thường xuyên thông tin giá cả thị trường 

nông sản phục vụ phân tích, dự báo, đảm bảo tính thống nhất, chính xác và kịp 

thời cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp và các hợp tác xã”: kiến nghị chỉnh sửa thời gian thực hiện là hàng năm. 

+ Kế hoạch Đề án đến năm 2030 nhưng phụ lục Kế hoạch mới xây dựng nội 

dung thực hiện đến năm 2025. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các 

chương trình, dự án triển khai thực hiện đến năm 2030 đảm bảo mục tiêu Kế hoạch. 



Trên đây là ý kiến góp ý của Chi cục Trồng trọt và BVTV, kính gửi Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- Chi cục  QLCL NLS & TS; 

- Lãnh đạo Chi cục (b/c); 

- Lưu VT, TT. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
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