
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /STTTT-BCVT 

V/v đăng ký thành phần tham dự tập huấn 

công tác số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền 

hình mặt đất năm 2020 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

     Kính gửi:  

   - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

   - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

   - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

   - Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông các huyện. 

 Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 346/VCL ngày 

08/7/2020 của Viện Chiến lược - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phối 

hợp triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn công tác số hóa truyền dẫn, 

phát sóng truyền hình mặt đất năm 2020. Theo đó Bộ Thông tin và Truyền thông 

tổ chức lớp tập huấn về “Công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất” 

nhằm thực hiện thành công chủ trương số hóa truyền hình của Chính phủ. Lớp 

tập huấn được tổ chức tại Thành phố Cao Bằng vào sáng thứ 3, ngày 28/7/2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị cử thành phần tham dự 

như sau: 

1. Thành phần tham gia tập huấn: 

- Lãnh đạo và một cán bộ liên quan của: Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài PTTH tỉnh (02 người/đơn vị). 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

(01 người/đơn vị). 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện (01 

người/đơn vị). 

2. Kinh phí: Kinh phí do các đơn vị cử cán bộ chi trả chế độ công tác phí 

theo quy định hiện hành. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị (trong thành 

phần tập huấn) cử cán bộ tham gia tập huấn. Văn bản đăng ký đại biểu tham gia 



theo biểu mẫu đình kèm gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

17/7/2020 để tổng hợp.  

Sau khi có danh sách tham dự tập huấn từ các đơn vị gửi về, Sở Thông tin 

và Truyền thông sẽ tham mưu tổ chức Đoàn công tác, các nội dung cụ thể sẽ 

thông báo sau. Mọi thông tin liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông qua phòng 

Bưu chính - Viễn thông, Đ/c: Đinh Quang Tuấn (SĐT: 0934.531.666)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phương Thị Hương Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ tham gia đoàn công tác dự hội nghị tập huấn công tác số hóa truyền 

dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2020 

(Kèm theo Công văn số:    /STTTT-BCVT ngày …/7/2020 của Sở TT&TT) 

 

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Điện thoại Ghi chú 
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