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QUYẾT ĐỊNH 

Về Ngày Chuyển đổi số trong Nông nghiệp   

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về “Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 19 tháng 8 là ngày Chuyển đổi số trong Nông 

nghiệp. 

1. Mục đích, yêu cầu: 

a) Mục đích: Nâng cao nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp 

bách của chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và hành động đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT 

thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, góp phần 

đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

b) Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi 

số Nông nghiệp và PTNT hàng năm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với 

điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. 

2. Nhiệm vụ: Căn cứ nhiệm vụ chuyển đổi số Nông nghiệp và PTNT 

hàng năm, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ xác định chủ đề chuyển đổi 

số của năm, xây dựng kế hoạch khung và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 



thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số (19/8) phù  

hợp, thiết thực, hiệu quả; phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số để phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu cơ bản và 

thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

3. Kinh phí tổ chức các hoạt động: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ 

động cân đối, bố trí từ các nguồn: ngân sách nhà nước và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (b/c); 

- Lưu: VT, TCCB. (10b) 

Cc soạn thảo: Vũ Thị Thanh Xuân 
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