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UBND huyn ph6i hop vói Si Ni v, Sâ Thông tin và Truyên thông triên
khai tp huân H6 thông thông tin can b, cng cht'rc, viên chrc cho các ca quan,
don vi trrc thuc UBND huyn, UBND 18 xi, thj trân Va các don vi tri.thng h9c.
Trân tr9ng kInh mM:
- Dti din lanE do và chuyên viên phii trách cong ngh8 thông tin cüa các Ca
quan hành chInh, don vi sir nghip cOng lp tnrc thuc UBND huyn;
- Dai din lãnh dto và cong chüc Van phông - thng kê cüa UBND 18 xã,
thj trân.
- Dti din lãnh dto và nhân viên van phông cüa các dan vi trung hoc.
Thôi gian:
- Các ca quan hành chInh, don vi sr nghip cong ltp tnrc thuc UBND
huyn: Vào Iüc 08 gb', ngày 26/10/2017 (thá Nám);
- UBND 18 xã, thi trn: Vào lüc 14 gib', ngày 26/10/2017 (thá'Nám);
- Các tru?mg khi Mâm non và khi Trung hoc co s: Vào lüc 08 gir, ngày
27/10/2017 (i/ia' Sáu);
- Các trix?mg khi Tiu hoc, 03 truin Tiu hoc và Trung hoc co si: Vào
lüc 14 giô', ngày 27/10/2017 (i/ia' Sáu).
Da diem: Tii Hi trung UBND huyn ('tang 2).
Ltru :
- Các cc" quan, do-n vi mang theo mcry tInh xách tay (laptop) dé' th dung
Irong qua trInh tçip huán;
- Tài lieu tp huá'n du'cic giri qua H5p ihu' diçn tz'c cong vy cia các don vj, d
nghj các dcxn vi ty' chuán bj dê nghiên ci'u, su' dung trong qua trinh tp huán.
DO'i vó'i các trzt&ng hoc, d nghj truy p vào Trang Thong tin din tz cith
PhOng Giáo dyc và Dào tao dê tái tài lieu, nghiên ci'u và th dung.
De nghj các co quan, don vi tham dr ttp hun dung thành phn vá thM gian./.
Noi n/zmn:
- Nhr thành phân m1i;
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