UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 284 /SNN-VP
V/v triển khai thực hiện
Văn bản số 05/UBND-PVHCC
ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 15 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:
- Các Chi cục trực thuộc Sở;
- Các phòng thuộc Sở: Kế hoạch Tài chính;
Nghiệp vụ Tổng hợp; Quản lý xây dựng công trình;
Tổ chức Cán bộ.
Thực hiện Văn bản số 05/UBND-PVHCC ngày 09/02/2022 của UBND
tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Công điện số 104/CĐ-TTg ngày
29/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là
Đề án 06).
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu
cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 06 đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức trong đơn vị; tập trung triển khai những yêu cầu, nhiệm vụ được
giao tại Công văn số 213/SNN-VP ngày 07/02/2022 của Sở Nông nghiệp và
PTNT, không để các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán làm ảnh hưởng đến
tiến độ thực hiện.
Giao Văn phòng Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ nêu
trên, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Sở theo quy định.
(Gửi kèm Công văn số 213/SNN-VP ngày 07/02/2022 của Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn; Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/01/2022 của Thủ
tướng Chính phủ)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
-- Lưu: VT, VP.
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