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Kính gửi: - UBND các quận, huyện, thị xã. 
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tổ chức Họp giao ban trực tuyến 

đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2013 
của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 
Thành phố tại Giấy mời số 236/MH-UBND ngày 08/4/2013, thời gian họp vào 
lúc 14h ngày 11/4/2013. 

Để phục vụ Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã tham dự Họp giao ban trực 
tuyến đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý 
II/2013 của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại 
dâm Thành phố, Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố kính đề nghị 29 điểm 
cầu truyền hình là các quận, huyện, thị xã phối hợp rà soát công tác kỹ thuật như 
sau: 

- Thời gian kiểm tra kỹ thuật: Từ 13h30, ngày 11/4/2013.  
(Đề nghị cán bộ kỹ thuật các điểm cầu truyền hình có mặt đúng giờ).  

 - Mọi thông tin thắc mắc về kỹ thuật xin liên hệ về Trung tâm Tin học - 
Công báo Thành phố: Đ/c Phạm Văn Tiệp, ĐTDĐ: 0976.301.538 

Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thông báo để các điểm cầu 
truyền hình phối hợp thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                           
- Như trên;                                               
- Đ/c CVP Nguyễn Thịnh Thành; 
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng; 
- Đ/c Giám đốc TTTHCBTP; 
- Các phòng: TH, VX, QTTV; 
- Viễn thông HN, TT CCEC (để p/hợp); 
- Lưu: TTTH-CB.                 
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