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Quáng Trf.  ngât'42  tháng 8 nãm 2020 

Kmnh gui: - Vin thông Quãng Trj 
- \1än phóng UBNI) các huyn, thi xâ, thãnh phô 

Can cir Giây mi so 203/GM-UBND ngày 11/8/2020 cüa UBND tinh 
Quãng Trj v \'iC to chirc phiôn hQp trirc tuy&i v kinh t - xã hi tháng 7 Va 

7 tháng du nãm 2020 vâo kic 4h00, Iigãv 1 7/8/2020 ti I Ii trirông UBND 
tinh Quáng TrI vã phông h9p 1ryc tuyén cüa UBND các Jiuyn. thi xã, thãnli 
ph; Van phông UBND tinh Quñng Trj d nghj các don vi,  da phuong phôi 
hçip to chrc darn bão k5' thuit cuc h9p trçrc tuyãn, ci the nhu sau: 

1. Vin thông Quáng b trI nhân lyc, h thng k thuit phi hqp v 
Trung tarn Tin h9c tinh, Van phàng UBND các huyn, thj xâ, thành phO darn 
bão duôiig lruyn kt ni 1r phông hçp tti diCrn cãu cüa UI3ND tinh dOn 
diOrn dtu ti try sO ciia UBND các huyn, thj xa, thành ph& 

2. Van phóng UBND các huyn, thi xâ, thành phô bô tn nhân lyc phôi 

hgp vâi can b Trung tarn Tin h9c tinh và can b k thut Viti thông Quãng 
Tn chun bi k5 thut, van hãnh, chy thu h thông và phyc vy cuc h9p tryc 
tuyn ti các diem câu cüa dja phuong. 

Thôi gian chy thu kt nôi k5' thut: Vão kic 1 5h00, ngày I 6/8/2020. 
Thôi gian vn hành, chiy thu h thông: Vio kic 8h00, ngãy 1 7/8/2020. 
Mi vu'óng nic xin han h: Dng chi Lê Châu Long - Giárn dc Trung 

tarn Tin hoc tinh, FYI': 0905 140 606 —0233 3854 486. 
Van phông UBND tinh d nghj các don vl, da phu'ong quan tarn. phOi 

hop thirc hin. 

iVo'i n/ia,,: 
- Niur kIrih gCri 
- 11' Tin Iiçc tinh: 
- LLru VT. 
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