
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 2018 /SNN-PTNT 

V/v khẩn trương đăng ký thực hiện 
Chương trình chuyển đổi số trong xây 

dựng NTM hướng tới NTM thông minh 
giai đoạn 2021-2025 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày  07 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài chính; 

- Sơ Công Thương; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 767/VPĐP-OCOP ngày 04/10/2021 của Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đăng ký thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông 

minh giai đoạn 2021-2025 (có Văn bản gửi kèm theo); 

Thực hiện Văn bản số 3780/UBND-NLN  ngày 06/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đăng ký thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây 

dựng NTM hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025. 

Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo đề xuất lựa chọn mô hình xã, thôn nông 

thôn mới thông minh hoặc xã thương mại điện tử thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị “tại mục kính gửi” khẩn 

trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong 

xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-

2025 (gửi kèm theo Văn bản số 767/VPĐP-OCOP ngày 04/10/2021 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương), đề nghị: 

- Đề xuất lựa chọn mô hình xã/thôn nông thôn mới thông minh theo lĩnh 

vực nổi trội nhất của địa phương, do địa phương chỉ đạo thực hiện. 

- Đề xuất lựa chọn mô hình xã nông thôn mới thông minh hoặc xã thương 

mại điện tử do Trung ương chỉ đạo thực hiện. 

(Nội dung đề xuất: Theo mẫu đề xuất mô hình kèm theo Văn bản số 767/VPĐP-

OCOP ngày 04/10/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) 
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2. Văn bản đề xuất của các cơ quan, đơn vị “tại mục kính gửi” hoàn thành 

gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 11/10/2021 để tổng 

hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị./. 

 Nơi nhận:  

- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Điều phối  NTM; 

- Lưu VT, PTNT. (Lam) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
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