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GIẤY MỜI 

Dự tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm 

quản lý hồ sơ cán bộ, công chức viên chức (giai đoạn 2) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-STTTT ngày 20/01/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Công văn số 4189/STTTT-CNTT ngày 26/10/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh về việc hướng dẫn sử dụng, nhập số liệu phần mềm hồ sơ cán 

bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước (giai đoạn 2): 

UBND huyện Hữu Lũng mời dự tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm hồ 

sơ cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau: 

 

1. Thành phần tham dự: 

- Thành viên Ban Quản lí theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 

11/8/2021 Về việc thành lập Ban Quản lý dữ liệu phần mềm hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức; 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (quản trị mạng); 

- Đối với các xã, thị trấn; các đơn vị trường học thuộc huyện: Mỗi đơn vị cử 

02 người (gồm 01 lãnh đạo và 01 công chức, viên chức); 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện (Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông; Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án): mỗi đơn vị cử 01 

người; 

2. Địa điểm và thời gian: 

- Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 11 năm 2021 (thứ 4); 

- Địa điểm: 

+ Đối với UBND cấp xã và các đơn vị trường học: Tại phòng trực tuyến của 

UBND các xã, thị trấn (các đơn vị trường học trên địa bàn xã nào tham dự họp trực 

tuyến tại UBND xã đó); 

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp khác: Tại Hội trường tầng 4, UBND huyện. 
 

3. Chuẩn bị:  
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- Văn phòng HĐND và UBND huyện; UBND các xã, thị trấn: đảm bảo cơ 

sở vật chất, điều kiện kỹ thuật cho cuộc họp trực tuyến; đảm bảo kết nối wifi để 

thực hành sử dụng phần mềm; 

- Mỗi cơ quan, đơn vị cử người đi tập huấn có ít nhất 01 máy tính xách tay 

kết nối được với wifi internet, sạc điện, ổ điện (nếu có); tiếp nhận tài khoản và mật 

khẩu do Sở Thông tin và Truyền thông cấp (theo danh sách gửi kèm Văn bản này), 

thực hiện đăng nhập và đổi mật khẩu cho tài khoản nhằm đảm bảo an toàn thông 

tin, tránh lộ lọt thông tin CBCCVC. 

- Đề nghị Trung tâm viễn thông huyện cử cán bộ hỗ trợ kết nối, vận hành hệ 

thống Hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ tập huấn, đảm bảo các điều kiện kết 

nối mạng để thực hành phần mềm. 

- Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông tin đến các đơn vị trường 

và làm đầu mối quản lí thành phần dự tập huấn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn đầy đủ, 

đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Trung tâm Viễn thông; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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