
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNN-VP 

 

  Ninh Bình, ngày          tháng        năm 2021 

V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo các  

Quy chế về xây dựng Chính quyền điện tử,  

Chuyển đổi số (lần 2) 

 

 

 

 

  Kính gửi:  

    - Các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

    - Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính   

    quyền điện tử, Chuyển đổi số của Sở (Ban Chỉ đạo); Tổ  

    Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

 

Ngày 09/4/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản 

số 752/SNN-VP về việc góp ý Dự thảo các Quy chế về xây dựng Chính quyền điện 

tử, Chuyển đổi số. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Sở (lần 1), 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã bổ sung Dự thảo các Quy chế. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo các Quy chế: 

- Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển 

đổi số tại Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình. 

- Quy chế hoạt động Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Sở Nông 

nghiệp và PTNT Ninh Bình. 

- Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ Ứng 

dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đối với  

các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình (thay thế Quyết định số 

337/QĐ-SNN ngày 21/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT). 

(Có Dự thảo các Quy chế kèm theo) 

Để hoàn thiện Dự thảo các Quy chế trước khi ban hành, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở; các thành viên Ban Chỉ đạo; yêu cầu các 

thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo; các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, 

cho góp ý vào Dự thảo các Quy chế (lần 2). Văn bản góp ý gửi về Sở Nông nghiệp 

và PTNT trước ngày 07/5/2021, để Sở tổng hợp, ban hành theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Lưu: VT, VP. 
             TTHC 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trần Văn Bách 
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