
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số           /SNN-VP 

V/v tuyên truyền “Ứng dụng mạng 

xã hội zalo trong đảm bảo an ninh, 

trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Cao Bằng, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

    

            Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 606-CV/ĐUK, ngày 06/5/2022 của Đảng uỷ Khối cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc hỗ trợ truyền thông, tuyên truyền “Ứng dụng 

mạng xã hội zalo trong đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; 

Trang Zalo Official Công an tỉnh Cao Bằng là trang thông tin chính thức của Công 

an tỉnh Cao Bằng, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối 

của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trên 

trang thông tin, mọi công dân có thể tìm kiếm đầy đủ, kịp thời các tin tức về an ninh, 

trật tự, các thông tin liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Công an tỉnh Cao Bằng; số điện thoại của Công an các huyện, 

thành phố trên địa bàn… các thông tin đều được tích hợp trên thanh công cụ tìm kiếm 

nhanh gồm 03 mục cụ thể: mục Tin tức, mục Liên hệ, mục Thủ tục hành chính. 

Để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trang Zalo “Công an tỉnh Cao 

Bằng”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động truy cập, quan tâm, theo dõi trang Zalo của 

Công an tỉnh Cao Bằng (Gửi kèm Hướng dẫn các cách truy cập và mã Qrcode của 

trang Zalo “Công an tỉnh Cao bằng”). 

Nhận được Công văn này đề nghị các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VP, VT. 
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