
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

V/v tổ chức đào tạo, tập huấn  

quản trị Trang thông tin điện tử 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về thực hiện chỉ tiêu xây dựng Chính quyền Thành 

phố đạt tiêu chuẩn xếp hạng Chính quyền điện tử mức độ III năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cao Bằng về xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử 

của chính quyền cấp xã, phường (Trang TTĐT). 

Hiện nay, UBND Thành phố phối hợp với VNPT Cao Bằng đã xây dựng 

xong các Trang TTĐT cấp phường, xã trực thuộc UBND Thành phố và đã tích hợp 

lên hệ thống Trang TTĐT của UBND Thành phố. 

Để Trang TTĐT các phường, xã đi vào hoạt động đạt kết quả, nâng cao năng 

lực chỉ đạo điều hành của chính quyền và là kênh kết nối thông tin với người dân 

trên địa bàn; UBND Thành phố phối hợp với VNPT Cao Bằng tổ chức đào tạo, tập 

huấn với nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung  

- Đào tạo, tập huấn công tác quản trị Trang TTĐT. 

- Kĩ năng biên tập, viết, đăng tin bài trên Trang TTĐT. 

2. Thời gian, địa điểm đào tạo, tập huấn  

- Thời gian: 01 buổi, từ 8h00’ - 11h30’ thứ bẩy ngày 26/6/2021. 

- Địa điểm: Tầng 4 - Trụ sở VNPT Cao Bằng (địa chỉ: 058, Hoàng Đình 

Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng). 

3. Thành phần tham dự 

3.1. Cấp Thành phố 

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

- Ban biên tập Trang TTĐT Thành phố (Đ/c Trần Minh Tuấn, Đ/c Hoàng 

Thị Ly); 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố (phụ 

trách công tác báo cáo viên nội dung kĩ năng biên tập viết, đăng tin bài trên Trang 

TTĐT). 
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3.2. Phường, xã: 02 cán bộ, công chức/đơn vị. 

- 01 Đ/c dự kiến phân công phụ trách quản trị Trang TTĐT. 

- 01 Đ/c dự kiến phụ trách kĩ năng biên tập viết, đăng tin bài trên Trang 

TTĐT. 

(Tùy theo điều kiện và sự phân công của UBND các phường, xã có thể cử 

công chức văn phòng và công chức văn hóa phụ trách nội dung như trên) 

* Lưu ý: Các đồng chí tham dự đào tạo, tập huấn mang theo máy tính xách tay để 

thao tác, thực hiện các nội dung theo chương trình, kế hoạch. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND Thành phố và 

Lãnh đạo UBND phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Văn hóa và TT Thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

- Ban biên tập Trang TTĐT Thành phố; 

- VNPT Cao Bằng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TẬP HUẤN 

 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VHTT ngày      tháng 6 năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

TT Nội Dung Thời gian Phụ trách thực hiện 

1 Tiếp đón, ổn định tổ chức 7h30 - 8h00 VNPT Cao Bằng 

2 
Đào tạo, tập huấn công tác 

quản trị Trang TTĐT 
8h00’ - 10h20’ VNPT Cao Bằng 

3 Nghỉ giải lao 10h20’ - 10h30’  

4 

Kĩ năng biên tập, viết, 

đăng tin bài trên Trang 

TTĐT 

10h30 - 11h30’ 

Ông Bùi Trọng Toàn, Phó 

Giám đốc Trung tâm VH 

và TT 

Kết thúc 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-23T17:22:02+0700


		2021-06-24T10:26:38+0700


		2021-06-24T10:26:38+0700


		2021-06-24T10:26:38+0700




