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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng  

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 

1231/STTTT-BCVTCNTT ngày 07/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Cao Bằng về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia 10/10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng báo cáo kết 

quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 như 

sau:  

Ban hành Công văn số 2012 /SNN-VP, ngày 20 tháng 9 năm 2022 về việc 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 chỉ đạo 

các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày chuyển 

đổi số quốc gia năm 2022; các đơn vị tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các 

cuộc họp của cơ quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

ngành nông nghiệp; thực hiện Gắn bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia, 

hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang Thông tin điện tử 

của cơ quan đến hết tháng 10/2022 (sử dụng ảnh logo trong bộ nhận diện, gắn link 

Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia https://dx.gov.vn/lên file ảnh). 

 Trên đây là báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Cao Bằng./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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