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KẾ HOẠCH 

Triển khai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (TTNT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030. 

  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ 

giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần tạo bước phát triển quan trọng 

về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng 

trưởng bền vững. 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp 

TTNT trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chuyển nền nông nghiệp truyền thống 

sang nền nông nghiệp đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực quản lý giúp giảm thời 

gian xử lý công việc, nhân lực bộ máy, giảm thời gian chờ đợi và chi phí của người 

dân, doanh nghiệp.  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động triển khai kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp 

với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Phải luôn cập nhật các thành tựu về khoa học và công nghệ về nông nghiệp, 

các ứng dụng TTNT trong nông nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ xây dựng các bộ cơ 

sở dữ liệu về nông nghiệp đảm bảo độ chính các, khoa học phù hợp với điều kiện tự 

nhiên của tỉnh. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về TTNT đặc biệt trong lĩnh vực nông 
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nghiệp. 

2. TTNT được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, nhằm cải tiến thông minh hóa, tự động hóa quy trình sản xuất, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo quy trình sản xuất, xuất xứ 

minh bạch, cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. 

3. Hình thành được bộ dữ liệu mở, trong tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp là đầu 

vào cho các ứng dụng sẵn có, liên thông và kết nối giữa các Ngành trên địa bàn tỉnh 

phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT trong nông nghiệp. 

4. Phổ cập được kỹ năng cơ bản về ứng dụng TTNT cho đội ngũ lao động 

trực tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm chi 

phí, nâng cao năng suất lao động và đáp ứng được yêu cầu trong nông nghiệp thông 

minh. 

5. Ứng dụng TTNT phục vụ các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, phòng 

cháy và chữa cháy rừng và ứng phó sự cố, dịch bệnh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

III. NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG 

1. Lựa chọn các nội dung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

(TTNT) phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, góp phần tạo bước phát triển 

quan trọng về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy 

ứng dụng TTNT, nhất là các ứng dụng TTNT trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững trên địa bàn tỉnh. 

2. Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng 

TTNT; hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ, mở để nghiên cứu, phát 

triển các ứng dụng TTNT.  

3. Tập trung đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển một số sản phẩm 

TTNT trong lĩnh vực nông nghiệp phục vụ thị trường và nhu cầu trên địa bàn tỉnh. 

4. Thu hút các nguồn lực, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến xây dựng 

các trung tâm đào tạo, phát triển ứng dụng TTNT và khoa học dữ liệu trên địa bàn 

tỉnh. 

 5. Nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, 

doanh nghiệp, người dân về dữ liệu và ứng dụng TTNT. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. UBND các huyện, thành phố 

- Căn cứ mục tiêu, nội dung định hướng và chức năng, nhiệm vụ triển khai 

thực hiện Kế hoạch này, lồng ghép và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, theo khả 

năng cân đối để bố trí kinh phí, đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp TTNT trong các 

lĩnh vực quản lý, trong đó có ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 
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- Thúc đẩy phát triển các ứng dụng TTNT trong lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm cải tiến thông minh hóa, tự động hóa quy 

trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo quy 

trình sản xuất, xuất xứ minh bạch, cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. 

- Tập hợp, chuẩn hóa, chia sẻ các bộ dữ liệu mở trong tỉnh về lĩnh vực nông 

nghiệp là đầu vào cho các ứng dụng sẵn có, phục vụ cho nhu cầu ứng dụng TTNT 

trong các lĩnh vực này. 

- Trên cơ sở kinh phí được giao, chỉ đạo các ngành liên quan triển khai lựa 

chọn nội dung thực hiện kế hoạch này có hiệu quả, từng bước ứng dụng TTNT 

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; đồng thời lồng ghép với các chương trình gắn 

với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, 

thúc đẩy phát triển các ứng dụng TTNT trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, nhằm cải tiến thông minh hóa, tự động hóa quy trình sản xuất, 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo quy trình sản xuất, 

xuất xứ minh bạch, cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. 

- Tập hợp, chuẩn hóa, chia sẻ các bộ dữ liệu mở trong tỉnh về lĩnh vực nông 

nghiệp là đầu vào cho các ứng dụng sẵn có, phục vụ cho nhu cầu ứng dụng TTNT 

trong các lĩnh vực này. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1.  Giao cho Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên 

quan xây dựng bộ dữ liệu mở trong tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp để áp dụng chung 

cho toàn Ngành. 

2. Giao cho Phòng Kế hoạch - Tài chính hằng năm lập dự toán kinh phí gửi 

Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan phối 

hợp với các  đơn vị thuộc Ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này có hiệu 

quả; hằng năm lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt.  

4. Giao cho phòng TSKTTH làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp tình hình thực 

hiện Kế hoạch; tham mưu xây dựng báo cáo theo quy định. 

5. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các huyện thành phố định kỳ 

hàng năm báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch này về Sở Nông nghiệp và PTNT 

(thông qua Phòng TSKTTH) trước ngày 10 tháng 11 để tổng hợp báo cáo theo quy 

định. 
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 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn 

vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực hiện có vướng 

mắc, thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT để có biện pháp xử lý kịp thời./.   

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TS-KTTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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