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ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN LỆ THỦY          Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND            Lệ Thủy, ngày 11 tháng 9 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 

Thực hiện Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND 

huyện về việc tập huấn Phần mềm QLVB&ĐH, chứng thư số, số hóa văn bản,  

được sự đồng ý của UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức 

tập huấn cho các đơn vị, cụ thể như sau: 

* Thành phần mời tham gia tập huấn:  

- Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện (nếu bận việc 

thì cử một đồng chí trong ban lãnh đạo đi tiếp thu sau đó về hướng dẫn lại cho 

lãnh đạo đơn vị). 

- Cán bộ văn thư của các đơn vị và một số cán bộ am hiểu công nghệ 

thông tin của đơn vị để hỗ trợ cho đơn vị cài đặt và hướng dẫn sử dụng sau này. 

* Thời gian: Vào lúc 08 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2019. 

* Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.  

* Lưu ý: - Khi đi tập huấn đề nghị các đồng chí mang theo ổ cắm điện, 

máy tính xách tay có kết nối Wifi, Token, cài đặt các phần mềm theo hướng dẫn 

tại Công văn 1297/UBND-VP ngày 14/6/2019 của UBND huyện. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị nội dung và các điều 

kiện để triển khai tập huấn. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đơn vị nào không tham gia tập 

huấn thì tự tổ chức học hỏi để triển khai việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử và 

ký số, số hóa văn bản theo quy định, Văn phòng không tổ chức tập huấn lại. 

 

Nơi nhận: 

- CT UBND huyện; 

- Các đơn vị SN thuộc UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Đình Tư 
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