ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 122 /GM-UBND

Tuần Giáo, ngày 10 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Kính gửi: UBND các xã: Thị Trấn, Chiềng Sinh, Chiềng Đông, Nà Sáy,
Mường Thín, Mùn Chung, Rạng Đông, Pú Nhung, Quài Nưa,
Quài Cang, Quài Tở.
Thực hiện Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND huyện Tuần
Giáo về việc điều chỉnh nội dung chi đã giao dự toán cho Văn phòng HĐND-UBND
thực hiện nhiệm vụ Nâng cấp Cổng TTĐT huyện Tuần Giáo và xây dựng 10 trang TTĐT
thành phần cho UBND các xã, thị trấn.
Đến nay, công việc Nâng cấp Cổng TTĐT của huyện và xây dựng 10 trang
TTĐT đã hoàn thành. UBND huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn
sử dụng trang TTĐT cho UBND các xã, thị trấn cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào hồi 7 giờ 30 ngày 12/12/2020
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 – trụ sở UBND huyện.
3. Thành phần Hội nghị:
- Đại diện Văn phòng HĐND – UBND huyện;
- Đai diện đơn vị cung ứng chuyển giao phần mềm cho UBND các xã, thị trấn.
- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (01 người).
- Cán bộ, công chức được giao phụ trách công nghệ thông tin của xã (01 người).
4. Giao thực hiện:
- Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện phối hợp với đơn vị cung ứng phần
mềm chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm cho UBND các
xã, thị trấn.
- Khi đến dự tập huấn, đề nghị các xã, thị trấn, mang theo máy tính xách tay kèm
ổ cắm điện để thực hành.
UBND huyện đề nghị các đồng chí bố trí, sắp xếp công việc về dự tập huấn đúng
thời gian và thành phần./.
Nơi nhận:

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
P. TRƯỞNG BAN

- Như thành phần;
- Lưu: VT.

(Đã ký)
Nguyễn Văn Bách

