
 

 

 

Kính gửi:  

     - Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện;  

- Các Phòng, Ban trực thuộc UBND huyện; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Căn cứ Lịch làm việc của Tạp chí Nông thôn mới ngày 19 tháng 12 năm 

2021 về việc thực hiện chuyên đề: “Cao Bằng chuyển đổi số trong xây dựng 

nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh” tại huyện Thạch An.  

Thực hiện Công văn số 2386/SNN-PTNT ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phối hợp thực hiện chuyên đề “Cao Bằng 

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

minh”; trên cơ sở nội dung, chương trình làm việc và đề xuất của tạp chí Nông 

thôn mới. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 

thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tạo 

điều kiện cho phóng viên của tạp chí nông thôn mới đến thu thập thông tin, tư 

liệu, hình ảnh cần thiết để Tạp chí nông thôn mới triển khai thực hiện theo kế 

hoạch. 

Thời gian làm việc: Ngày 24 tháng 12 năm 2021. 

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, thủ 

trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                               
- Như trên;   

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;                                                                 
- Lưu: VT, NN; 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Mạnh 

             

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NN&PTNT 
V/v phối hợp thực hiện chuyên đề 

“Cao Bằng chuyển đổi số trong xây 

dựng nông thôn mới hướng tới nông 

thôn mới thông minh”. 

 

               Thạch An, ngày        tháng 12 năm 2021 
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