
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Số:            /UBND-CNTT 
   V/v tổ chức Chương trình bồi 

dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho 

Tổ công nghệ số cộng đồng 

          Chư Păh, ngày  14 tháng  9 năm 2022 

   

 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa-Thông tin; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

    

Theo Công văn số 1401/STTTT-CNTTngày 13/9/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng 

số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (sao gửi kèm theo); 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng Văn hóa-Thông tin chủ trì, phối hợp với 

các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện tổ 

chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng 

trên địa bàn huyện theo nội dung yêu cầu tại Công văn nêu trên. Báo cáo kết quả thực 

hiện trình UBND hyện theo quy định. 

Yêu cầu phòng Văn hóa-Thông tin, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ UBND huyện; 
- CVP, các PVP; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, CNTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Phạm Minh Châu 
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