
UBND TỈNH QUẢNG NAM
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI 

NÔNG THÔN MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan                     #DiaDiemNgayBanHanh

V/v gửi tài liệu Hội nghị triển khai 
Chương trình tăng cường bảo vệ môi 

trường, an toàn thực phẩm và cấp 
nước sạch nông thôn trong xây dựng 

nông thôn mới và Chương trình 
chuyển đổi số trong xây dựng nông 
thôn mới, hướng tới nông thôn mới 

thông minh giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và 
Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Sở Xây 
dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công 
Thương, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, 
Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Giấy mời số 973/GM-UBND ngày 
03/10/2022 về việc tham dự Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ 
môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông 
thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng 
tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Hội nghị tổ chức vào lúc 
08h00 ngày 06/10/2022 (sáng thứ năm) tại UBND tỉnh.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới tỉnh gửi kèm theo Công văn này tài liệu Hội nghị triển khai Chương 
trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây 
dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 
do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp.

Kính đề nghị các Sở, ngành liên quan tải về nghiên cứu sử dụng tại Hội 
nghị (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh không photo tài liệu tại Hội nghị)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, HCTH, KHNV.

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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