
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KT 

V/v đăng ký tham dự khóa Đào 

tạo kỹ năng kinh doanh trên nền 

tảng số, phát triển kinh tế tập thể 

và hợp tác xã 

Thành phố Lai Châu, ngày       tháng      năm 2021 

 

   Kính gửi: 

     - Phòng Kinh tế thành phố; 

     - UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Công văn số 2107/SCT-QLTM ngày 17/11/2021 của Sở Công thương tỉnh 

Lai Châu về việc mời tham dự khóa Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, phát 

triển kinh tế tập thể và hợp tác xã. UBND thành phố Lai Châu yêu cầu như sau: 

1. UBND các xã, phường 

- Thông báo khóa Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số đến doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý để biết và 

đăng ký tham dự theo nội dung Công văn số 2107/SCT-QLTM ngày 17/11/2021 của 

Sở Công thương tỉnh Lai Châu (gửi kèm theo). 

- Tổng hợp danh sách đăng ký của các đơn vị tham dự khóa Đào tạo (Có mẫu 

đăng ký kèm theo) gửi về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế thành phố) trước 

ngày 21/11/2021. 

2. Giao phòng Kinh tế thành phố 

Tổng hợp danh sách đăng ký của UBND các xã, phường báo cáo UBND thành 

phố trước ngày 22/11/2021, gửi sở Công thương theo quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế thành phố và Chủ 

tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND thành phố (B/c); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Hữu Cam 
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