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THÔNG BÁO 

Chương trình tiếp và làm việc với Đoàn công tác 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

 

 Ngày 24/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác 

của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai xây dựng, khai thác vận hành trung 

tâm điều hành thông minh (IOC), cụ thể như sau: 

 1. Thời gian, địa điểm: Từ 09 giờ 00’ ngày 24/4/2021 (Thứ 7), tại Phòng 

họp IOC, tầng 4 - Văn phòng UBND tỉnh. 

 2. Thành phần: 

 2.1. Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào 

tạo; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng,  Văn phòng UBND tỉnh. 

 2.2. Về phía tỉnh Phú Thọ. 

 - Đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục 

và Đào tạo; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng,  Văn phòng UBND tỉnh.

 - Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì. 

 - Giám đốc VNPT Phú Thọ. 

 - Trưởng các đơn vị chuyên môn có liên quan của Sở Thông tin và Truyền 

thông và VNPT Phú Thọ (do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám 

đốc VNPT Phú Thọ mời dự). 

(Kết thúc buổi làm việc, trân trọng kính mời các đại biểu dự cơm trưa tại 

nhà ăn Văn phòng UBND tỉnh) 

 3. Phân công nhiệm vụ: 

 - Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, VNPT Phú Thọ chuẩn bị nội dung về việc triển khai xây dựng, các tính 

năng cơ bản và quá trình khai thác, vận hành trung tâm IOC trình bày tại buổi làm 

việc; Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với bộ phận kỹ thuật của VNPT 

Phú Thọ chuẩn bị nội dung trình bày minh họa trực tiếp trên hệ thống IOC; phối 

hợp với VNPT Phú Thọ đón và chuẩn bị cơm trưa tiếp Đoàn công tác. 



 - Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết 

phục vụ hội nghị. 

Thông báo này thay cho Giấy mời, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ 

theo lịch trên./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Quảng Ngãi; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành phần mời dự; 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ; 

- Báo Phú Thọ, Đài PTTH Phú Thọ (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- NCTH, QTTV; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Khai 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-22T14:28:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Văn Khai<khaipv.vpub@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2021-04-22T14:54:59+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2021-04-22T14:55:04+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2021-04-22T14:55:11+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




