
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:            /SNN-VP 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch 

Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Cao Bằng, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

   

Kính gửi: - Văn phòng UBND tỉnh;  

  - Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng; 

  - Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

  - Các sở, ngành của tỉnh; 

  - UBND các huyện, thành phố; 

  - Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định 2151/QĐ-BNN-VP, ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025;  

Căn cứ Quyết định 1140/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng xây dựng dự thảo Kế 

hoạch Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Để hoàn thiện Kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các 

cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo kế hoạch 

nêu trên, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 14/10/2022 để 

tổng hợp, hoàn thiện kế hoạch (có dự thảo gửi kèm). 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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