
UBND TỈNH PHÚ YÊN  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v thay đổi thời gian tập huấn,  

hướng dẫn sử dụng và bàn giao tài khoản  

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Phú Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 12  năm 2020 

  

 Kính gửi: 

  - Các Sở, ban, ngành; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

Ngày 11/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Giấy mời số 1552/GM-

STTTT về việc tập huấn, hướng dẫn sử dụng và bàn giao tài khoản Hệ thống thông 

tin báo cáo Phú Yên vào lúc 08 giờ 00 ngày 15/12/2020. Tuy nhiên, vì lý do đột 

xuất, để đảm bảo hội nghị tập huấn được tổ chức được thuận lợi, hiệu quả, Sở 

Thông tin và Truyền thông thay đổi thời gian tập huấn từ 08 giờ 00 ngày 

15/12/2020 sang 14 giờ 00 ngày 15/12/2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo để các đơn vị biết sắp xếp thời 

gian tham dự họp đúng thành phần./. 

 KT.GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/cáo); 

- Lưu: VT, CNTT(HPhg). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-12-14T17:04:13+0700
	Việt Nam
	Lê Tỷ Khánh<letykhanh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2020-12-14T17:31:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2020-12-14T17:31:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2020-12-14T17:31:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




