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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn quản trị cập nhật nội dung tin, kỹ năng viết 
và biên tập tin bài trên Trang Thông tin điện tử thành viên cấp xã 

 
 

Thực hiện Công văn số 526/STTTT-CNTT ngày 24/4/2019 của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tiếp nhận, chuyển giao vận 
hành, quản lý Trang Thông tin điện tử thành viên cấp xã. 

Uỷ ban nhân dân huyện kính mời các thành phần dự Hội nghị tập huấn 
quản trị cập nhật nội dung tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang Thông 
tin điện tử thành viên cấp xã, cụ thể như sau: 

1. Thành phần dự Hội nghị 

a) Cơ quan bàn giao, hướng dẫn 

Lãnh đạo và Cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

b) Cơ quan tiếp nhận 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa 
và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện (trực tiếp phụ 
trách hướng dẫn cách viết tin bài); 

- Chuyên viên Công nghệ thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Chuyên viên phụ trách Thông tin Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND, Công chức Văn phòng – Thống kê, Công chức 
Văn hóa – Xã Hội các xã: Chi Lăng, Quang Lang, Vạn Linh, Hòa Bình, Bằng 
Mạc, Mai Sao và Gia Lộc. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/8/2019 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2 trụ sở UBND huyện. 

4. Nội dung: Bàn giao, hướng dẫn, tập huấn quản trị cập nhật nội dung 
thông tin, kỹ năng viết và biên tập tin bài trên Trang Thông tin điện tử và các quy 
định của nhà nước về hoạt động của Trang Thông tin điện tử. 

5. Giao nhiệm vụ 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng 
HĐND&UBND huyện chuẩn bị hội trường, máy chiếu, nước uống để phục vụ 
Hội nghị. 



Lưu ý: Các xã tham gia tập huấn mang theo máy tính laptop để tiện thực hành. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự Hội nghị; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- C, PVP UBND huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 Nguyễn Hùng mạnh 
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