
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       VĂN PHÒNG 
     *                Phan Thiết, ngày 06 tháng 6 năm 2014
      Số 1804-CV/VPTU             

V/v tiếp tục tập huấn công nghệ thông tin

      
Kính gửi: - Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy;

- Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; 
- Trường Chính trị tỉnh;
- Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/BCĐ, ngày 09/01/2014 của Ban Chỉ đạo
công nghệ thông tin khối Đảng về đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin năm
2014; Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức 16 lớp tập huấn từ ngày 25/3/2014 đến
ngày 17/5/2014. Tuy nhiên, do điều kiện công tác nên có một số cán bộ, công
chức không tham gia được. 

Do đó, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức thêm 2 lớp cuối cùng cho các
các đồng chí có nhu cầu tập huấn những nội dung đã nêu trước đây. 

- Lớp 1: từ ngày 24/6/2014 đến ngày 25/6/2014;

- Lớp 2: từ ngày 26/6/2014 đến ngày 27/6/2014. 

Các lớp bắt đầu lúc 8 giờ sáng hàng ngày;

Địa điểm:  Phòng đào tạo công nghệ thông tin - Văn phòng Tỉnh uỷ;

Kinh phí đi lại, ăn nghỉ: Đơn vị cử người đi tập huấn thực hiện theo các
quy định hiện hành.

Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị đăng ký cụ thể danh sách cán bộ,
công chức tập huấn theo từng lớp (gửi về Văn phòng Tỉnh ủy chậm nhất ngày
14/6/2014) để sắp xếp./-

Nơi nhận:                CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;                                                                                      
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);                            
- Phòng CNTT; (đã ký và đóng dấu) 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                       

                  
    Lê Tấn Lai

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 
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