
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:         /UBND-TH 
V/v giao nhiệm vụ triển khai Đề 

án nông nghiệp thông minh tỉnh 

Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, 

tầm nhìn năm 2030 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Hạ Lang, ngày  tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

               - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn,  

 

Để triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao 

Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030 (Đề án số 21-ĐA/TU ngày 

30/8/2019 của Tỉnh ủy); Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/HU, ngày 25/02/2020 

của Huyện ủy về tuyên truyền thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh huyện Hạ 

Lang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, 

giao nhiệm vụ như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: 

 - Xây dựng dự thảo kế hoạch UBND huyện triển khai, thực hiện Đề án 

nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 

2020-2025, tầm nhìn đến 2030 và dự thảo kế hoạch thực hiện trong năm 2020. 

Hoàn thành trước 12/3/2020. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 

nông nghiệp thông minh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; 

trong đó tập trung một số nội dung như: ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 

cao vào sản xuất; tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư các dự án nông nghiệp, đặc biệt là 

các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... 

 - Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND huyện kết quả thực 

hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn này. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện: 

Đưa nội dung tuyên truyền Đề án nông nghiệp thông minh vào chương 

trình công tác hàng tháng, quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Quán triệt, triển khai Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 2030; kế hoạch triển khai, thực hiện của huyện 

đến các ngành, đoàn thể, đến mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức, hợp tác xã trên địa 

bàn nhằm tạo đồng thuận tham gia, thực hiện. 
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- Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh 

của địa phương, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; hoàn thành xong trước 

25/3/2020, gửi phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chỉ 

đạo các cấp cơ sở chủ động, phối hợp với chính quyền các cấp tích cực vận động 

đoàn viên, hội viên, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia 

thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh  để đảm bảo đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể (P/hợp); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Đoàn Quốc Chính 
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