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             Kính gửi: Các đơn vị HCSN trực thuộc Sở 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình nhận được Kế hoạch số 28/KH-

STTT ngày 27/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tổ chức 

“Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai cụ thể nội dung cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động; khuyến khích cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

Hình thức tham gia cuộc thi: Thi trắc nghiệm. 

Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đối số 

trên mạng internet năm 2021 được đăng tải tại địa chỉ website 

http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/. 

Thông tin chi tiết về nội dung, thời gian, giải thưởng, hình thức khen 

thưởng được hướng dẫn cụ thể tại Kế hoạch số 28/KH-STTT ngày 27/7/2021 

(gửi kèm theo). Sau khi kết thúc mỗi kỳ thi 01 ngày, đơn vị tổng hợp số lượt 

người tham gia dự thi và báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng 

Sở - đ/c Linh: 0988.442.591) để Sở tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức cuộc thi. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- BBT Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT-VP. 
             PML 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Trần Văn Bách 
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