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         Kỳ Anh, ngày 18 tháng 6 năm 2018. 
 
 

GIẤY MỜI  

Tập huấn hướng dẫn vận hành Trung tâm Hành chính công huyện 

 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đưa Trung tâm Hành chính công huyện vào 

hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 

29/5/2018, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các kỹ năng vận hành. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

 * Ở tỉnh: Kính mời chỉ đạo và hướng dẫn tập huấn: 

  - Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Trung tâm Hành chính công Tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo và chuyên môn Trung tâm Công báo – Tin học, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 * Ở huyện: 

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

 - Trưởng/Phó và cán bộ chuyên viên các phòng trực thuộc UBND huyện;  

 - Cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính các đơn vị được cử làm 

việc tại Trung tâm hành chính công huyện. 

Thời gian: 01 buổi, từ 14 h 30’, ngày 20/6/2018 (Chiều thứ Tư). 

 Địa điểm: Tại Phòng họp số 01, Nhà làm việc các cơ quan huyện. 

 Nội dung tập huấn: Hướng dẫn các kỹ năng vận hành, kỹ năng giao tiếp 

cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công; Quy trình tiếp 

nhận và xử lý các loại hồ sơ (văn bản giấy và VB điện tử) và công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính. 

 Phân công nhiệm vụ: 

 - Văn phòng HĐND – UBND huyện chủ động liên hệ với Lãnh đạo Trung 

tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Công báo – Tin học, Văn phòng UBND 

tỉnh để bố trí hướng dẫn viên tập huấn; đồng thời phối hợp với phòng Nội vụ, 

cán bộ phụ trách công nghệ thông tin huyện bố trí các điều kiện tập huấn (hội 

trường, máy chiếu…) đảm bảo lớp tập huấn đạt kết quả cao nhất.  

 - Phòng Nội vụ phối hợp quản lý thành phần, số lượng tham gia tập huấn.   

 Đây là nội dung tập huấn quan trọng. Yêu cầu các thành phần tham gia 

đầy đủ, tuyệt đối không được vắng mặt, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến 
đồng ý của đồng chí Chủ tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Văn phòng UBND tỉnh (để b/c); 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

 

Võ Tá Cương 
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