
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Số:          /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày      tháng      năm 2021 

V/v thực hiện Chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

 

 
Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

 - UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 24/10/2021 của UBND tỉnh về 
Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Thực hiện Văn bản số 3268/STC-TCHCSN ngày 28/10/2021 của Sở Tài 
chính tỉnh Bình Định về việc đóng góp, ủng hộ bằng tiền của Chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chủ tịch UBND thị xã 
có ý kiến như sau: 

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND 
các xã, phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai 
thực hiện các nội dung tại Văn bản số 3268/STC-TCHCSN ngày 28/10/2021 
của Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc đóng góp, ủng hộ bằng tiền của 
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Chủ tịch UBND 
các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Trần Hữu Thảo 
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