SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH GIA LAI

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ TT&TT
Số: 02/TB-TTCNTT&TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 25 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng hoạt động tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.
Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các Hội, Đoàn thể của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Trung tâm
CNTT&TT) nhận được thông báo từ Công ty Điện lực Gia Lai về việc tạm ngừng
cung cấp điện tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh để thực hiện công tác sửa chữa,
bảo trì lưới điện theo định kỳ.
Vậy, để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh có kế hoạch và chủ động
sắp xếp, xử lý công việc trên các hệ thống dùng chung: Hệ thống liên thông Quản lý
văn bản và điều hành, giao việc 4 cấp; Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực
tuyến; Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai;
Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và trang thông
tin điện tử thành phần các xã, phường, thị trấn trong tỉnh…Trung tâm CNTT&TT trân
trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tạm dừng hoạt động của
Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu theo kế hoạch sửa chữa, bảo trì lưới điện của
Công ty Điện lực Gia Lai trong thời gian: Từ 06h30 phút đến 16h30 phút, ngày 29
tháng 3 năm 2020 (Chủ nhật).
Kính đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo các bộ
phận có liên quan theo dõi thực hiện./.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.
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