
 

 

THÔNG BÁO 

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết, biên tập tin, bài; vận hành, 

quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, 

hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-VHTT ngày 13/9/2021 của Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện về tổ chức Hội nghị tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, 

quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh 

cơ sở năm 2021.  

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thông báo đến UBND các xã, thị trấn cử 

thành phần tham gia tập huấn, như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND xã, thị trấn phụ trách Trang TTĐT, Đài truyền thanh cấp xã.  

- Công chức cấp xã chịu trách nhiệm quản trị, vận hành Trang thông tin điện 

tử, Đài Truyền thanh xã. 

 2. Nội dung tập huấn 

- Chuyển giao 11 Trang TTĐT thực hiện năm 2021; giới thiệu giao diện 

Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh, Trang TTĐT cấp huyện và Trang TTĐT thành 

phần cấp xã; cách thức quản trị, vận hành Trang TTĐT, Đài Truyền thanh xã. 

- Hướng dẫn cách thu thập thông tin; kỹ năng viết, biên tập tin, bài Trang 

TTĐT và Đài truyền thanh xã. Cách đăng tải các thông tin trên Trang TTĐT 

(hướng dẫn thực hành). 

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc của học viên liên quan đến nội 

dung tập huấn. 

(Lưu ý: Các xã chủ động đem theo máy tính xách tay và ổ điện để thực hành) 

 3. Thời gian, địa điểm  

 - Thời gian: Ngày 27/10/2021 (Thứ tư).  

 + Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30; 

 + Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00. 

 - Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 trụ sở UBND huyện. 

 4. Danh sách đăng ký tham gia lớp tập huấn (theo mẫu gửi kèm) gửi về 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (và gửi file mềm vào địa chỉ Email: 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-VH&TT Hữu Lũng, ngày       tháng 10 năm 2021 



phongvhtthuulung@gmail.com) chậm nhất sáng ngày 25/10/2021 để tổng hợp, lập 

danh sách tập huấn. 

 5. Báo cáo viên 

 Mời Báo cáo viên của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn trực tiếp hướng dẫn (có Giấy 

mời riêng). 

 Đề nghị UBND các xã, thị trấn cử thành phần tham gia tập huấn đầy đủ, 

đúng thời gian. Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở TT&TT tỉnh (b/c); 

- CT, PCT (VX) UBND huyện (b/c); 

- Trung tâm CNTT&TT tỉnh (p/h); 

- VP HĐND&UBND huyện (p/h);                                                                   

- UBND các xã, thị trấn;                       

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Khổng Hồng Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ (THỊ TRẤN)…………… 

 

 

 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng viết, biên tập tin, bài; 

vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, 

hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2021 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Trang 

TTĐT 
Đài TT Số điện thoại 

1      

2      

…      

 

 

  

 
Nơi nhận: 
- Phòng VH&TT; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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