UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 269/STTTT-TTBCXB

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v cử công chức, viên chức tham dự
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông
tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách
pháp luật về kết hợp kinh tế với
quốc phòng, an ninh năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1387/BTTTT-TTCS ngày 08 tháng 5 năm 2018
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tập
huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở và bồi dưỡng chính sách pháp luật về kết hợp
kinh tế với quốc phòng, an ninh năm 2018;
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố xem xét cử công chức, viên chức tham dự, cụ thể như sau:
- Thành phần: 01 đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và 01
viên chức lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh phụ trách
lĩnh vực truyền thanh.
- Thời gian tập huấn: 02 ngày, từ ngày 14/6– 15/6/2018 (không kể thời
gian đi đường).
- Địa điểm: tại Hội trường khách sạn Công đoàn Long An, số 126 đường
Nguyễn Thái Bình, phường 3, thị xã Tân An, tỉnh Long An.
- Chi phí đi lại, ăn, ở của đại biểu tham dự Hội nghị do đơn vị cử đi thanh
toán theo quy định.
Các đơn vị đăng ký danh sách công chức, viên chức tham dự gửi về Sở
Thông tin và Truyền thông chậm nhất là ngày 11/6/2018 (theo mẫu đính kèm).
Sở sẽ bố trí phương tiện đi chung từ thành phố Cao Lãnh đến Long An và ngược
lại, trường hợp công chức, viên chức tự túc phương tiện thì thông báo cụ thể cho
Sở khi đăng ký danh sách.
Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cử người tham dự theo
thành phần nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và PGĐ Sở;
- Phòng VH&TT huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, BCXB.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

/DS-

, ngày

tháng

năm 2018

DANH SÁCH
Dự tập huấn tại Long An
Điện thoại,
Họ và Tên

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị công tác

Đăng ký đi
cùng xe với Sở

Email
-

Nơi nhận:

Thủ trưởng đơn vị

Đăng ký danh sách qua email: ngochan241984@gmail.com trước ngày 11/6/2018 để đăng
ký với Bộ và chuẩn bị phương tiện đi lại. Nếu đi cùng xe với Sở thì đánh dấu X vào cột đăng
ký đi cùng xe với Sở, nếu tự lực phương tiện thi ghi "Không" vào cột này.

