
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về 

chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2133/BNN-VP ngày 07/4/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp triển khai chuyển đổi số trong 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị đầu mối, phối 

hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình triển 

khai các nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu 

UBND tỉnh lựa chọn và thực hiện chuyển đổi số một số ngành hàng chủ lực của 

tỉnh nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng và tạo động lực thúc đẩy 

chuyển đổi số cho các ngành hàng nông nghiệp khác trên địa bàn. 

2. UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi 

số trên địa bàn, ưu tiên nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực 

nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ số trong kết nối, quảng bá và tiêu thụ nông sản, đưa các sản phẩm 

OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương tham gia giới thiệu, quảng bá, 

tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử để từng bước thay đổi tư duy, phương 

thức sản xuất, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của người dân trên địa bàn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Bộ NN&PTNT; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TT&TT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Dương Công Hiệp 
 


		2022-05-25T16:51:57+0700


		2022-05-25T16:56:00+0700


		2022-05-25T16:56:00+0700


		2022-05-25T16:56:00+0700




