
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 
 

Số:         /UBND-VP 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Hậu, ngày        tháng 9 năm 2022 
    V/v triệu tập cán bộ tham dự tập huấn  

  kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin  

         cho báo chí - Nhận diện và xử lý  

             khủng hoảng truyền thông 

                   

               Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;  
 

Thực hiện Văn bản số 641/STTTT-TTBCXB ngày 31/8/2022 của Sở Thông 

tin và truyền thông về việc tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí - Nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông. UBND 

huyện triệu tập công chức tham dự lớp tập huấn cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Thủ trưởng các cơ quan: các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 

Trung tâm GDNN - GDTX Hải Hậu, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: 08h00, ngày 16/9/2022 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa huyện Nghĩa Hưng. 

                        (Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng) 

4. Kinh phí: Công tác phí của đại biểu tham dự tập huấn do cơ quan cử 

người đi tập huấn chi trả theo quy định hiện hành. 

Để hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn bố trí công việc, chủ động phương tiện tham 

gia đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
Phạm Thị Hồng Nguyên 
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