
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 802 /CTr-UBND Nậm Pồ, ngày   05 tháng 4 năm 2022 

 

CHƢƠNG TRÌNH 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông 

về Chƣơng trình chuyển đổi số 

 

Căn cứ Công văn số 476/STTTT-VP ngày 05/4/20222 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc làm việc với huyện Nậm Pồ về Chương trình chuyển 

đổi số. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Nậm Pồ xây dựng Chương trình tiếp đón 

và làm việc với Đoàn công tác do đồng chí đồng chí Vũ Anh Dũng - Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN VÀ LỊCH TRÌNH 

1. Thời gian: 02 ngày, ngày 07-08/4/2022 (Thứ 5, 6) 

2. Lịch trình 

* Ngày 07/4/2022 (Thứ 5) 

- 10 giờ 00 phút: Đón và bố trí Đoàn nghỉ tại Nhà khách UBND huyện. 

Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông Tin. 

- 11 giờ 00 phút: Đoàn ăn cơm trưa tại Nhà ăn Huyện ủy. 

Thành phần tiếp Đoàn: Lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình. 

- 14 giờ 00 phút: Đoàn kiểm tra công tác chuyển đổi số, đảm bảo an toàn 

an ninh thông tin trực tiếp tại một số phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện (có 

thông báo bằng điện thoại đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra). 

- 19 giờ 00 phút: Đoàn ăn cơm tối tại Nhà ăn Huyện ủy. 

Thành phần tiếp Đoàn: Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh 

đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền 

hình, Trung tâm Viễn Thông huyện. 

* Ngày 08/4/2022 (Thứ 6) 

- 07 giờ 00 phút: Đoàn ăn sáng tại Nhà ăn Huyện ủy. 

Thành phần tiếp đoàn: Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo 
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UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình. 

- 8 giờ 00 phút: Đoàn làm việc tại Hội trường HĐND-UBND huyện. 

Thành phần: Kính mời đại diện Thường trực Huyện ủy, thường trực HĐND 

huyện, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Tài chính - Kế 

hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện, Lao động, Thương binh và Xã 

hội, Tư pháp, Dân tộc, đại diện Phòng Y tế; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thanh - Truyền hình và phóng viên dự và đưa tin; lãnh đạo Trung tâm Viễn Thông 

huyện, lãnh đạo Viettel chi nhánh Nậm Pồ, lãnh đạo Bưu điện huyện. 

- 11 giờ 00 phút: Đoàn ăn trưa tại nhà ăn Huyện ủy. 

Thành phần tiếp đoàn: Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh 

đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Viễn Thông huyện.  

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC 

1. Nắm bắt tình hình phát triển kinh tế, xã hội của UBND huyện, thảo 

luận giải pháp hỗ trợ UBND huyện về thực hiện công tác chuyển đổi số. 

2. Công tác phát triển hạ tầng Viễn thông; tư vấn giải pháp, cách thức đưa 

sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy kinh tế số nông  

nghiệp tại địa phương. 

3. Chính quyền số: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; đảm 

bảo An toàn thông tin mạng cho các cơ quan Nhà nước...  

4. Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Thông tin và Truyền thông và UBND 

huyện Nậm Pồ. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Bố trí ăn, nghỉ và các điều kiện cần 

thiết phục vụ trong thời gian Đoàn công tác làm việc tại huyện đảm bảo chu đáo. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì xây dựng Báo cáo, chuẩn bị 

các nội dung làm việc với Đoàn. Gửi tài liệu lên mail chung của huyện và mail 

của các đồng chí lãnh đạo huyện. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND trong việc chuẩn bị Hội 

trường, chỗ ăn nghỉ cho Đoàn công tác. 

Trên đây là Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở 

Thông tin và Truyền thông về Chương trình chuyển đổi số.  

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND thông 
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báo đến các cơ quan, đơn vị biết để phối hợp, tham gia. Chương trình này thay 

cho Giấy mời, nếu có thay đổi giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thông 

báo qua điện thoại./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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