
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BÃI CHÁY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Số: 512/UBND 
V/v báo cáo công tác tổ chức 

công bố, ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng 

các khu phố trên địa bàn phường Bãi Cháy 

Bãi Cháy, ngày 08  tháng  6  năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 4298/UBND-VHTT ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hạ Long về việc công bố, ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa 

bàn thành phố Hạ Long.  

Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy tổ chức Hội nghị công bố, ra mắt Tổ công 

nghệ số cộng đồng trên địa bàn như sau:  

1. Sáng ngày 08/6/2022 Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức Hội nghị Công 

bố các Quyết định của UBND phường về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 

của 12 khu phố trên địa bàn, ra mắt các Tổ công nghệ số cộng đồng và nhóm zalo 

trao đổi thông tin công nghệ số của phường.  

2. Hình ảnh cụ thể của Hội nghị: (Có hình ảnh kèm theo). 

Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy tổng hợp gửi Phòng Văn hóa - Thông tin 

thành phố Hạ Long./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuấn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HÌNH ẢNH CỤ THỂ 
(Kèm theo Công văn số 512/UBND ngày 08/6/2022 của UBND phường Bãi Cháy) 

 

 

 
Đ/c Đoàn Hồng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Quang cảnh Hội nghị 



Trao Quyết định thành lập cho các Tổ công nghệ số cộng đồng các khu phố 
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