UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 09 /GM-STTTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 03 tháng 3 năm 2021

GIẤY MỜI
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ
quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông
Kính gửi:…………………………………………………
Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật ngành
thông tin và truyền thông nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn việc thực hiện
các quy định pháp luật; trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực
thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị với
nội dung như sau:
1. Hội nghị Quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông lãnh
đạo cấp huyện, cấp tỉnh
- Thành phần:
+ Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
+ Lãnh đạo các Sở: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở
Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở
Giao thông vận tải; Sở Công thương.
+ Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;
+ Lãnh đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
+ Lãnh đạo các Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh/Truyền
thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian tổ chức: 01 ngày, bắt đầu lúc 8 giờ ngày 10/3/2021.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 1.
2. Hội nghị Quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông cấp
huyện
- Thành phần:
+ Công chức, viên chức, nhân viên phụ trách lĩnh vực các Phòng Văn hóa
và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
+ Công chức, viên chức, nhân viên phụ trách lĩnh vực Trung tâm Văn
hóa-Thể thao và Truyền thanh/Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã,
thành phố.
- Thời gian tổ chức: 01 ngày, bắt đầu lúc 8 giờ ngày 11/3/2021.

- Địa điểm: tại Hội trường tầng 1.
Các đơn vị tạo điều kiện cử Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực
tham dự và gửi danh sách tham dự về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày
07/3/2021.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng kính mời đồng chí tham dự./.
Gửi kèm tài liệu tập huấn (Ban tổ chức không in tài liệu giấy).
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Các doanh nghiệp TT&TT: Bưu điện tỉnh, VNPT
Phú Yên, Viettel Phú Yên, Mobifone (p/h);
- Các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Hưng

CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật ngành thông tin và truyền thông
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Ngày 10/3/2021: Quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông lãnh đạo cấp
huyện, cấp tỉnh

Sáng
7h30-8h00

Ổn định tổ chức

Văn phòng Sở

8h00-8h15

Phát biểu khai mạc

Giám đốc Sở

8h15-9h45

Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm của ngành TT&TT tỉnh
Phú Yên năm 2021

Giám đốc Sở

9h45-10h00 Giải lao
10h00-11h30 Chuyển đổi số

Lãnh đạo Sở phụ
trách CNTT

Chiều
Lãnh đạo Sở phụ
Thực trạng - giải pháp phát triển hệ thống BTS tại PY trách BCVT
14h00-15h30
15h30-15h45 Giải lao
15h45-17h00 Một số lưu ý khi tiếp xúc với Báo chí, gắn với truyền Giám đốc Sở
thông về Bầu cử
Ngày 11/3/2021: Quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông cấp huyện
Sáng
7h30-8h00

Ổn định tổ chức

Văn phòng Sở

8h00-8h15

Phát biểu khai mạc

Giám đốc Sở

8h15-9h45

Quản lý nhà nước lĩnh vực bưu chính – viễn thông

TP. BCVT

9h45-10h00 Giải lao
10h00-11h30 Quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin – báo chí – xuất
bản

TP. TTBCXB

Chiều
Quản lý nhà nước lĩnh vực CNTT; chuyển đổi số
14h00-15h30

TP. CNTT

15h30-15h45 Giải lao
15h45-17h00 Thảo luận về ứng dụng CNTT cấp huyện

LĐS; TP. CNTT

