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GIẤY MỜI 

Hop̣ xem xét nội dung đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông  

về triển khai phần mềm Chuyển đổi văn bản thành giọng nói ứng dụng  

trên nền công nghệ AI vào hoạt động phát thanh 

trên địa bàn huyện, xã của tỉnh Lạng Sơn.  

       

    

Kính gửi:  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; 

- Lãnh đạo UBND: thị trấn Đồng Đăng; xã Yên Trạch. 

 

 Thực hiện Giấy mời số 148/GM-STC, ngày 15/9/2020 của Sở Tài Chính 

về việc hop̣ xem xét nội dung đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về triển 

khai phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói ứng dụng trên nền công 

nghệ AI vào hoạt động phát thanh trên địa bàn huyện, xã của tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện mời các đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự 

cuộc họp do Sở Tài chính tổ chức: 

1. Thành phần  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; 

- Lãnh đạo UBND: thị trấn Đồng Đăng; xã Yên Trạch. 

2. Thời gian tổ chức cuộc họp: 14 giờ 30 phút, ngày 18/9/2020. 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng IV, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (địa 

chỉ:Phố Nguyễn Chí Thanh, khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai 

Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

4. Nội dung họp: 

Xem xét, thống nhất chủ trương, nội dung báo cáo UBND tỉnh về việc 

triển khai phần mềm Chuyển đổi văn bản thành giọng nói ứng dụng trên nền 

công nghệ AI vào hoạt động phát thanh trên địa bàn huyện, xã của tỉnh Lạng 

Sơn do Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất tại Tờ trình số 1599/TTr-STTTT 

ngày 27/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông. 
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(Có Công văn số 3616/VP-KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh và Tờ 

trình số 1599/TTr-STTTT ngày 27/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông gửi 

kèm theo trên VNPT-iOffice). 

UBND huyện kính mời các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị nêu trên đến dự họp đúng thời gian, địa điểm./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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