
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SNN-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 
V/v hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 

quốc gia năm 2022  

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị thực 

hiện như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm 

quan trọng của chuyển đổi số bằng nhiều hình thức, hoạt động phù hợp, đặc biệt 

ưu tiên tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, trang cá nhân 

(facebook, zalo…) nhằm lan tỏa thông điệp “Chuyển đổi số giải quyết các vấn 

đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.  

2. Kết hợp với nhiệm vụ chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến; thực hiện các giao dịch điện tử không dùng tiền mặt; 

mở cửa hàng số trên các sàn thương mại điện tử ….Tuyên truyền, cung cấp 

thông tin về các sản phẩm, ứng dụng số hiệu quả dễ làm, dễ hiểu giúp cho người 

nông dân biết, tiếp cận và thực hiện. 

Thời gian: từ ngày 01/10/2022 đến ngày 10/10/2022. 

3. Kết thúc hoạt động, các phòng, đơn vị báo cáo kết quả về Sở trước ngày 

12 tháng 10 năm 2022 để tổng hợp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT (b/c); 

- Lưu: VT (TTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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