
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
Số:128 /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày 20 tháng 8 năm 2019 

 

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 
 

 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử các xã về 

đích nông thôn mới. Đồng thời thực hiện tiếp nhận, chuyển giao vận hành, quản 

lý Trang Thông tin điện tử thành viên cấp xã. UBND huyện tổ chức Hội nghị 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, cụ thể như sau: 

1. Thành phần dự Hội nghị 

- Giám đốc và Cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn; (có 

giấy mời riêng) 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách CNTT, phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện; 

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

- Cán bộ kỹ thuật – Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng – Thống kê, Công 

chức Văn hóa – Xã Hội các xã: Bính xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Đình Lập, Bắc 

Lãng, Cường Lợi. 

2. Thời gian: 01 buổi từ 08 giờ 00 phút, ngày 23/8/2019 (Thứ 6). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

Lưu ý: Các thành phần tham dự tập huấn chủ động mang theo máy tính 

xách tay; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện chuẩn bị Ma két, Hội trường, máy chiếu, nước uống để 

phục vụ Hội nghị. 

Trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành dự Hội nghị; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
   

 

 

Trần Huy Hoàn 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 
Số:        /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày       tháng 8 năm 2019 

 

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 

 
 

Kính gửi: Trung tâm CNTT tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử các xã về 

đích nông thôn mới. Đồng thời thực hiện tiếp nhận, chuyển giao vận hành, quản 

lý Trang Thông tin điện tử thành viên cấp xã. UBND huyện tổ chức Hội nghị 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; 

UBND huyện Đình Lập Trân trọng kính mời Lãnh đạo và cán bộ Trung 

tâm CNTT tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ UBND huyện tổ chức 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 .  

1. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 30 phút, ngày 23/8/2019 (Thứ 6). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

 UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời./. 
 

  

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

  

Vi Văn Đông 
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