
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:         /SNN-KH Tuyên Quang, ngày     tháng 9 năm 2022 
V/v triển khai Kế hoạch truyền thông  

ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10  
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2022.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:  

- Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10; tuyên truyền, phổ biến các mô hình hay, việc 

làm thiết thực về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  

- Chia sẻ các thông tin về hoạt động, sự kiện hướng ứng Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia 10/10 đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, 

trang fanpage Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thời gian từ ngày 

01/10 đến 10/10/2022). 

2. Văn phòng Sở:  

- Tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số, Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia 10/10 trên Trang thông tin điện tử của Sở, trang fanpage Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, cụ thể:  

+ Tạo banner “NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10”.  

+ Tăng cường cập nhật, đưa các tin bài, phóng sự, video... về chuyển đổi 

số để đăng tải thường xuyên, liên tục.   

- Làm khẩu hiệu tại trụ sở của Sở với nội dung: 

+ CHÀO MỪNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10. 

+ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI VÌ 

MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN.  

- Thời gian từ 01/10 - 10/10/2022. 

 

       Kính gửi:  

 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

 



 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

Nguyễn Văn Việt 
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