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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 94 /GM-VP

Triệu Phong, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Tập huấn nghiệp vụ về ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử và
Dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính
năm 2019 (cấp huyện, xã)

Ngày 10/10/2019, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị có Giấy mời số
659/GM-VP về việc Tập huấn nghiệp vụ về ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử
và Dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 (cấp
huyện, xã) (Sao gửi kèm), Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp tổ chức các
lớp tập huấn như sau:
1. Thành phần tập huấn: Phụ lục kèm theo
2. Thời gian tập huấn
- Lớp 1: Ngày 18/10/2019
- Lớp 2: Ngày 21/10/2019
- Lớp 3: Ngày 22/10/2019
*Ghi chú: Thời gian tập huấn 1 lớp/ ngày
+ Buổi sáng bắt đầu từ 8h00
+ Buổi chiều bắt đầu từ 14h00
3. Địa điểm tập huấn: Hội trường Phòng Tài chính kế hoạch huyện
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cho cán bộ, công chức
dự tập huấn đảm bảo thành phần, thời gian quy định.
Lưu ý: - Cán bộ, công chức tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay
(nếu có) để thực hành trên phần mềm. Kinh phí đi lại, ăn nghỉ các đơn vị chủ động.
Mọi thông tin cần hỗ trợ, xin liên hệ qua số điện thoại 0233.828.327 gặp đồng chí
Nguyễn Thị Thu Hiền./.
Nơi nhận:
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT;
- CPVP, CV;
- UBND các xã, thị trấn;
- Website huyện;
- Lưu: VT.
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