
 

 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC 

CTMTQG TỈNH NINH BÌNH 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM 

Số:         /CV-VPĐP 

V/v đăng ký tham gia Đề án 

“Chuyển đổi số trong xây dựng 

NTM, hướng tới NTM thông minh 

giai đoạn 2021-2025”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Văn ph ng Điều phối nông thôn mới Trung ư ng  

 

Thực hiện văn bản số 430/VPĐP-KHTC&GS ngày 20/5/2021 của Văn 

ph ng điều phối nông thôn mới Trung ư ng về việc đăng ký tham gia Đề án 

“Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông 

minh giai đoạn 2021-2025”; 

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Khung đ nh hướng của Đề án “Chuyển 

đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai 

đoạn 2021-2025” , Văn ph ng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh B nh c  ý ki n 

tham gia v  đề xu t như sau:  

1. Về góp ý Dự thảo Khung định hướng của Đề án:  

Văn ph ng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh B nh c  bản nh t trí với nội 

dung dự thảo, đề ngh  bổ sung quy đ nh nhiệm vụ của từng c p (Trung ư ng, Tỉnh, 

Huyện, Xã) trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

2. Về đăng ký tham gia thực hiện Đề án:  

Thực hiện Ngh  quy t số 01-NQ TU ng y 20 4 2021 của Ban ch p h nh 

Đảng bộ tỉnh Ninh B nh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đ n năm 

2025, đ nh hướng đ n năm 2030; trên c  s  văn bản số 430 VPĐP-KHTC&GS của 

Văn ph ng điều phối nông thôn mới Trung ư ng, Tỉnh Ninh B nh đăng ký tham 

gia thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông 

thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025” v  đề xu t c  ít nh t 01 mô h nh thí 

điểm “  ng, x  thông minh” thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. 

Văn ph ng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh B nh trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ các CTMTQG tỉnh NB (để b c ; 

- UBND tỉnh (để b c ; 

- S  Nông nghiệp v  PTNT; 

- Lưu: VT, VPĐP  

 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Nam Tiến 
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