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THÔNG BÁO
Triệu lập học viên tham gia Lớp “An toàn bảo mật thông tin cho người dùng”
cho cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)
của tỉnh năm 2019 (theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND
tỉnh) và nhu cầu đăng ký của các đơn vị, địa phương; Sở Thông tin và Truyền thông
thông báo triệu tập CBCCVC tham gia khóa học sau:
Tên khóa học: An toàn bảo mật thông tin cho người dùng (ATTT).
Thời gian học: 03 ngày; cụ thể:
- Lớp ATTT 1: Bắt đầu từ 08h00 ngày 05/8/2019 đến 17h00 ngày 07/8/2019.
- Lớp ATTT 2: Bắt đầu từ 08h00 ngày 08/8/2019 đến 17h00 ngày 10/8/2019.
(Danh sách học viên từng lớp kèm theo Thông báo này)
Hình thức học: Học trong giờ hành chính.
Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: Số 61
Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin (Sở Thông tin và
Truyền thông Gia Lai; Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;
Điện thoại: 0269.3719.653 (Gặp Đ/c Nguyễn Nam Phương).
Đề nghị các đơn vị thông báo đến các cán bộ, công chức, viên chức có tên trong
Danh sách tham gia đầy đủ tất cả các buổi học đúng thời gian và địa điểm (Trường
hợp học viên có tên trong Danh sách không tham gia, đề nghị đơn vị quản lý có Văn
bản nêu rõ lý do và cử CBCCVC thay thế; văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền
thông để theo dõi, báo cáo kết quả đào tạo với UBND tỉnh, Sở Nội vụ)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn;
- Lưu: VT, P.CNTT.

