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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung 

 Thông tin và Truyền thông thuộc các Chương trình  

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

 

Thực hiện Giấy mời số 675/GM- STTTT ngày 12/8/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai thực hiện các nội 

dung Thông tin và Truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025. UBND thành phố mời các thành phần tham dự Hội nghị cụ 

thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thành phố 

(phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia); 

- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Văn hóa và Thông tin; Kinh tế; 

- Đại diện phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- Đại diện phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- Lãnh đạo UBND xã phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia gồm các 

xã: Hoàng Đồng, Quảng Lạc, Mai Pha; 

- Công chức Văn hóa - Xã hội; Tài chính - Kế toán (đề nghị UBND các 

xã mời giúp). 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 08h00 ngày 18/8/2022 (Thứ Năm). 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND thành phố (Số 02 Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung  

Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung 

Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố chủ trì chuẩn bị điều kiện 

về kỹ thuật bảo đảm cho cuộc họp;  

- Giao phòng VH&TT phối hợp với phòng Hạ tầng số - Sở Thông tin và 

Truyền thông chuẩn bị tài liện tập huấn để gửi cho các thành phần tham dự 

Hội nghị. 
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- UBND các xã mời các thành phần tham dự họp đầy đủ. 

UBND thành phố kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự đúng 

thành phần và thời gian theo quy định./. 
                                                                                                                                                     

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND TP; 

- UBND các xã: Hoàng Đồng, Quảng Lạc, Mai Pha; 

- C, PVP, CVVX;  

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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