
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày      tháng 3 năm 2021 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thị xã Duy Tiên về ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng năm 2021. 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị 

Trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng dịch 

vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho lãnh đạo, cán bộ, công chức các 

cơ quan chuyên môn và các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

1. Thành phần mời 

* Tại điểm cầu trực tuyến của UBND thị xã (Hội trường tầng 3) 

- Lãnh đạo Sở thông tin và truyền thông tỉnh; 

- Lãnh đạo, chuyên viên CNTT trung tâm CNTT thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh (về dự và tập huấn) 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã; 

- Lãnh đạo các cơ quan liên quan; 

- Chuyên viên các cơ quan chuyên môn của thị xã: Làm nhiệm vụ Văn thư – 

lưu trữ của cơ quan; Làm nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thị xã. 

* Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến của các xã, phường 

- Đồng chí Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; 

- Công chức các bộ phận có liên quan đến các lĩnh vực một cửa liên thông 

của xã, phường. 

(Đề nghị Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường 

báo mời thành phần của đơn vị mình về dự, khi đi mang theo máy tính xách tay để 

thuận lợi trong việc thực hành) 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2021 (Sáng thứ Tư ). 

Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã, UBND các xã, phường phối hợp với 

VNPT Hà Nam chuẩn bị phòng họp trực tuyến. 

Đề nghị các đồng chí về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian /. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Thanh Bình 
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