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GIẤY MỜI 

Dự hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin 

báo cáo địa phương 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-VP ngày 25/9/2020 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thử nghiệm phần mềm Hệ thống thông 

tin báo cáo địa phương. UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Viễn thông tỉnh 

Lạng Sơn, Trung tâm Viễn thông huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị tập huấn 

phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương, gồm các thành phần và nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo và 01 Chuyên viên (được phân công thực hiện công 

tác tổng hợp, báo cáo) các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và 01 Công chức Văn phòng (được phân công thực 

hiện công tác tổng hợp, báo cáo) các xã, thị trấn. 

2. Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin 

báo cáo địa phương. 

3. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/10/2020 (Thứ Tư). 

4. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

5. Tổ chức thực hiện 

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

trường, công tác tổ chức và các nội dung liên quan khác để tổ chức Hội nghị. 

- Viễn thông tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Viễn thông huyện Chi Lăng hỗ trợ 

kết nối internet, thiết bị phát wifi (Phát wifi cho nhiều máy tính) tại Hội trường. 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn mang 

theo máy tính Laptop, ổ cắm điện và các thiết bị kèm theo 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; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Viễn thông Chi Lăng; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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