
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Số:          /UBND-VP 

Về việc tuyên truyền, phổ 

cập kỹ năng số cộng đồng 

trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Dương, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

 

          

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 
      

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3097/BTTTT-THH ngày 

29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập kỹ năng số cộng 

đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân; Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối, phối hợp với Cục Tin học 

hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện về phổ biến khóa bồi dưỡng 

"Phổ cập kỹ năng số cộng đồng" trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Thông tin 

và Truyền thông tại Văn bản nêu trên. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan có trách 

nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện./. 

                                           
Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - Chủ tịch UBND tỉnh; (Để b/c) 

 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

 - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; (Ô Hải, Ô Khanh) 

 - Lưu: VT, KGVX, Nam(7b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
                                                    

 
 

  

 
 

                                                          
 
 

                                                                                         


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-03T07:43:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-03T07:43:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-03T07:43:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




