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GIẤY MỜI
Họp đánh giá hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng CNTT
đã triển khai năm 2021
Thực hiện Giấy mời số 953/GM-STTTT ngày 16/5/2022 của Sở Thông tin
và Truyền thông về Họp đánh giá hệ thống Đài Truyền thanh ứng dụng Công nghệ
thông tin (CNTT) đã triển khai năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện mời dự
họp với các thành phần, thời gian, địa điểm như sau:
1. Thành phần:
- Cấp huyện: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên
Phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo và Viên chức phụ trách kỹ thuật, nội dung
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.
- Cấp xã: Lãnh đạo, công chức phụ trách quản lý, sử dụng Đài truyền thanh
IP các xã: Yên Bình, Yên Vượng, Thanh Sơn, Vân Nham, Hồ Sơn.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 13 giờ 50 phút ngày 19/5/2022 (Thứ Năm).
- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà 5 tầng UBND huyện.
- Hình thức họp: Họp trực tuyến.
3. Nội dung: Đánh giá hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh IP đã triển khai
trong năm 2021. Công tác triển khai lắp đặt, việc bảo hành thiết bị của nhà thầu;
Công tác quản lý vận hành của các xã...
4. Công tác chuẩn bị
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chuẩn bị Báo cáo quản lý nhà nước về
quản lý Đài truyền thanh CNTT.
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chuẩn bị Báo cáo về vận
hành, khai thác tin bài và hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật gửi về Phòng Văn hóa và
Thông tin tổng hợp trước 14 giờ ngày 18/5/2022.
- Đề nghị UBND các xã: Báo cáo đánh giá việc sử dụng Đài truyền thanh
từ khi được bàn giao sử dụng. Về vận hành, khai thác, về tin bài; Những sự cố kỹ
thuật ở các xã và phối hợp xử lý những sự cố kỹ thuật của các xã; Những khó
khăn, vướng mắc của xã.
UBND huyện mời các thành phần dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Quản trị mạng UBND huyện;
- Lưu: VT, VH&TT.
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