Ủ Y BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:337 /UBND-VHTT

Đình Lập, ngày 18 tháng 3 năm 2021

V/v cung cấp số liệu phục vụ
Báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết số 17/NQ-CP
(tháng 3)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND và UBND huyê ̣n;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vi ̣sự nghiêp̣ trực thuô ̣c;
- UBND các xa,̃ thi ̣trấ n.
Thực hiện Công văn số 485/STTTT-CNTT ngày 16/3/2021 của Sở Thông
tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tình hình thực
hiện Nghị quyết số17/NQ-CP (tháng 3).
Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.
UBND huyê ̣n đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu theo các mu ̣c có liên
quan trong Phụ lục 2, thời điể m lấ y số liê ̣u từ 01/01/2021 đế n thời điể m báo
cáo.
(Gửi kèm theo Phụ lục 2 qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành)
Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu gửi về UBND huyê ̣n (qua
Phòng Văn hóa và Thông tin) chậm nhất 11 giờ 00 ngày 19/3/2021 để tổng hợp
báo cáo theo quy định. Bản mềm gừi về địa chỉ thư điện tử
vanhoattdinhlap@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên
hệ Ông Bế Tiế n Vâ ̣n, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin, điện thoại:
0981.365.881.
UBND huyê ̣n yêu cầ u Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyề n thông (b/c);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TICH
̣
PHÓ CHỦ TICH
̣

Vi Văn Đông

