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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực
làm công tác thông tin cơ sở năm 2022
Thực hiện Công văn số 827/STTTT-TTBCXB, ngày 29/4/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị cung cấp thông
tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022. Hội nghị tổ chức
bằng hình thức trực tuyến với các nội dung như sau:
1. Nội dung tập huấn: Gồm 05 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin
cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.
- Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày
24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông
tin - viễn thông;
- Chuyên đề 3: Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Hệ thống thông tin
nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống
thông tin;
- Chuyên đề 4: Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền
thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông;
- Chuyên đề 5: Hướng dẫn việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp
vụ thông tin cơ sở.
2. Thành phần tham dự:
- Cấp huyện: Báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn
hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.
- Cấp xã: Lãnh đạo xã, cán bộ Văn hoá xã hội, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân,
Đoàn Thanh niên, trưởng thôn, khu phố (Các xã mời giúp).
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: ½ ngày bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/5/2022 (Thứ Tư).
- Địa điểm:
+ Điểm cầu cấp huyện: Tầng 2 nhà 5 tầng;
+ Điểm cầu cấp xã: Tại UBND các xã, thị trấn.
4. Phân công nhiệm vụ:
- Phòng Văn hoá và Thông tin

+ Làm đầu mối phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển
khai các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị tại các điểm
cầu thành phần.
+ Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Sở Thông tin và
Truyền thông tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Viễn thông Hữu Lũng: Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện,
UBND các xã, thị trấn chuẩn bị kỹ thuật kết nối đường truyền đến cấp huyện và
xã.
- Đề nghị các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị lập danh
sách đại biểu tham dự gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin) để
tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/5/2022.
UBND huyện yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tham dự Hội
nghị trực tuyến đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Viễn thông Hữu Lũng;
- Lưu: VT, VH&TT.
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