
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-STT&TT Nghệ An, ngày         tháng 5 năm 2022 

  

GIẤY MỜI 

Thực hiện văn bản số 1556/BTTTT-TTCS ngày 27/4/2022 của Bộ 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 kết nối đường truyền 

trực tuyến từ Trung ương đến các cấp cơ sở. 

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An tổ chức và kết nối Hội nghị cung 

cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 18/5/2022 (thứ tư). 

2. Địa điểm và thành phần tham dự: 

- Tại điểm cầu hội nghị của tỉnh:  

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An. Số 

06, đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.  

Thành phần: Chủ trì: Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở TT&TT; 

Các thành viên tham dự: Đại diện phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; 

phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; Văn phòng Sở Thông tin 

và Truyền thông Nghệ An. 

- Tại điểm cầu ở cơ sở:    

Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã. 

Thành phần: Chủ trì: Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin; 

Đại diện các đơn vị tham dự: Phòng Văn hóa thông tin; Trung tâm Văn hóa 

thể thao và Truyền thông; cán bộ văn hóa hoặc cán bộ phụ trách đài truyền thanh 

cơ sở các xã, phường, thị trấn. 

3. Maket Hội nghị và kết nối đường truyền: 

- Maket, chương trình Hội nghị: Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm 

theo Giấy mời. 

- Kết nối đường truyền: Bắt đầu từ 15 giờ 00 phút chiều ngày 17/5/2022 

(thứ ba), tổ kỹ thuật kiểm tra đường truyền, chạy thử chương trình từ điểm cầu 

của tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã. 
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Đầu mối liên hệ kết nối trực tuyến với điểm cầu tỉnh, ông Nguyễn Văn 

Thương, Trung tâm CNTT và Truyền thông. Điện thoại: 0915.599594. 

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị chu đáo và mời các thành phần dự Hội nghị 

đầy đủ, nghiêm túc. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Bộ TT&TT (b/c); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (b/c); 

- Phòng BCVT-CNTT;  

- Phòng TTBCXB; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Bá Hảo 
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