
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
    

Số: 1643/SNN-KH Tuyên Quang, ngày 25 tháng 8 năm 2022 
V/v Phát động Phong trào thi đua  

“Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về 

việc Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan, đơn vị về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội số mà Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 

15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến 2030; Kế hoạch 

số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra và các nội dung, tiêu chí, chỉ 

tiêu thi đua tại Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT.  

 Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 75/KH-SNN ngày 16/6/2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

12/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030.  

Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 12 để đánh giá, sơ 

kết, rút kinh nghiệp.  

2. Văn phòng Sở 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến thủ 

tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, gắn định danh số trong xử lý công 

việc cho công chức; sử dụng nền tảng quản trị trong chỉ đạo, điều hành, xử 

lý hồ sơ công việc; xác thực tập trung đối với hệ thống dùng chung và 

chuyên ngành tại điểm a, mục 2.2, 2 Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 

12/8/2022 của UBND tỉnh. 

 

       Kính gửi:  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 



 

2. Phòng Tổ chức - Cán bộ 

Triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác khen thưởng theo chỉ 

đạo tại Mục IV Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện 

các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ 

phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; nền tảng phân tích, xử lý dữ 

liệu tổng hợp tập trung; việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành tại điểm a, mục 2.2, 2 Kế hoạch số 154/KH-UBND 

ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. 

Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện 

theo quy định. 

Trên đây là nội dung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND 

ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo đúng thời gian quy định./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; (thực hiện)  
- Lãnh đạo Sở;   
- Lưu VT, KHTC.  

  

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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