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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực  

cho cán bộ thông tin truyền thông ở cơ sở năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện Hải 

Hậu về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2022 trên địa bàn huyện Hải Hậu; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 14/10/2022 của 

UBND huyện Hải Hậu về truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025.  

UBND huyện trân trọng kính mời: 

 - Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện;  

- Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Văn hóa - Thông tin - Thể thao; 

Cán bộ đài Truyền thanh các xã, thị trấn (do UBND xã, thị trấn thông báo về dự). 

Tới dự hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin truyền 

thông ở cơ sở năm 2022 với các Chuyên đề:  

- Chuyên đề 1: Kỹ năng viết tin bài và phát thanh cho hệ thống Đài truyền 

thanh cơ sở;  

- Chuyên đề 2: Hướng dẫn tham gia Sàn thương mại điện tử Postmart, góp 

phần giảm nghèo về thông tin. 

* Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2022 (thứ Sáu). 

* Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Hải Hậu 

Kính mời các đại biểu về dự đủ, đúng giờ !  

Đề nghị các đại biểu dự hội nghị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng quy định. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách 

nhiệm mời giảng viên tập huấn, chuẩn bị tài liệu và điều kiện phục vụ Hội nghị tập 

huấn./.  
 

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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