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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 185/GM-UBND Văn Quan, ngày 15 tháng 11 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản  

và điều hành VNPT- iOffice 

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan về triển khai chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều 

hành trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Văn Quan năm 2019. 

UBND huyện Văn Quan phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống quản lý và điều hành 

VNPT-iOffice gồm các thành phần và nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Lớp 1  

- Chủ tịch UBND, 01 công chức phụ Văn hóa - Xã hội, 01 công chức phụ 

trách hoặc kiêm nhiệm công tác văn thư cấp xã. 

- Lãnh đạo, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan; 

- Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Văn Quan. 

1.2. Lớp 2 

- Đại diện lãnh đạo, văn thư Văn phòng Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo, văn thư các Ban đảng Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo, văn thư MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên, văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện: 01 lãnh đạo và 

01 chuyên viên phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác văn thư của đơn vị (Ngoài ra 

các phòng chuyên môn chủ động mời thêm các thành phần khác tham dự). 

- Lãnh đạo và văn thư các cơ quan: Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Chi 

cục thuế khu vực IV, Đội quản lý thị trường số 8, Hạt kiểm lâm, Trung tâm Y tế,  

Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Kho bạc, Ngân hàng NN&PTNT 

huyện, Ngân hàng chính sách, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát, 

Hạt 7 Giao thông, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y. 

2. Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Văn phòng đi ện tử 

VNPT-iOffice trong xử lý văn bản. 

3. Thời gian:  
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- Lớp 1: Từ 08 giờ 00, ngày 18/11/2019 (Thứ 2). 

- Lớp 2: Từ 14 giờ 00, ngày 18/11/2019 (Thứ 2).  

4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Văn Quan. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết: Hội 

trường, maket, công tác tổ chức; chuẩn bị máy chiếu và các nội dung liên quan 

khác để tổ chức Hội nghị. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phốp hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức Hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT- 

iOffice; mời các thành phần tham gia tập huấn;  

- Trung tâm Viễn thông Văn Quan hỗ trợ kết nối internet, thiết bị phát wifi 

(Phát wifi cho nhiều máy tính và điện thoại di động) tại Hội trường. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông báo đến các trường học trực thuộc 

tham dự tập huấn theo thành phần Giấy mời. 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn mang theo 

máy tính laptop, các thiết bị kèm theo (Sạc, ổ điện, máy tính đảm bảo kết nối 

internet bằng wifi...) để được hướng dẫn thao tác trực tiếp sử dụng phần mềm. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần sắp xếp công việc và tham 

dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như thành phần mời họp; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                              
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Trang thông tin điện tử huyện;                                                

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 

 


