
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:            /UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền phổ biến ấn phẩm tài liệu 

những điều cần biết về nghề CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày         tháng 6 năm 2020 

                                  

                   Kính gửi:  

 

 

- PhòngVăn hóa và Thông tin, phòng GD&ĐT; 

- Trung tâm Văn hóa- Thông tin - Thể thao huyện;   

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện công văn số 559/STTTT-TTBCXB ngày 26/6/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền, phổ biến ấn phẩm 

tài liệu những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin. 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, thông tin truyên 

truyền những điều cần biết về nghề công nghệ thông tin trên hệ thống đài truyền 

thanh của huyện và Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện tham khảo tại E-

Book miễn phí: https://mic.gov.vn/Upload Moi/FileBaocao/Nghe-CNTT-11-6-

20.pdf do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công viên Phầm mềm 

Quang Trung-QTSC, Liên minh các doanh nghệp công nghệ số Việt Nam-VNITO. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, triển khai, phổ biến ấn phẩm tài liệu những 

điều cần biết về nghề công nghệ thông tin đến các em học sinh trên địa bàn huyện, 

để định hướng cho các em lực chọn ngành nghề phù hợp tham khảo tại: E-Book 

miễn phí: https://mic.gov.vn/Upload Moi/FileBaocao/Nghe-CNTT-11-6-20.pdf. 

3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh địa tiếp âm, tiếp sóng đài 

truyền thanh huyện tuyên truyền về “Tài liệu những điều cần biết về nghề công 

nghệ thông tin”. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan liên quan UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Đào Hải Nam 
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