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GIẤY MỜI 

 Dự hội nghị Tập huấn số hóa hồ sơ kết quả giải quyết  

thủ tục hành chính còn hiệu lực vào kho dữ liệu 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND, ngày 20/12/2021 của UBND 

huyện Hữu Lũng về Tập huấn số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

còn hiệu lực vào kho dữ liệu, UBND huyện Hữu Lũng trân trọng kính mời các 

đồng chí dự Hội nghị tập huấn, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện: Mỗi đơn vị cử 02 người gồm 01 

lãnh đạo, 01 cán bộ phụ trách số hóa hồ sơ; 

- Ban tổ chức, báo cáo viên theo Kế hoạch số 270/KH-UBND. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2021 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà văn hoá huyện. 

4. Nội dung: Giới thiệu các chức năng, tính năng của phần mềm, hướng 

dẫn sử dụng các chức năng khai báo hồ sơ, quét tài liệu, biên tập tài liệu, duyệt 

và ký số hồ sơ lưu kho trên hệ thống, nghiệp vụ tra cứu hồ sơ số hóa: tìm kiếm 

hồ sơ, tài liệu đã được số hóa và lưu trữ trên kho dữ liệu 

5. Tổ chức thực hiện:  

- Các đơn vị tham gia tập huấn: Mang theo máy tính sách tay; 03 bộ hồ sơ 

giải quết thủ tục hành chính phát sinh scan thành file .PDF. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tài liệu và các điều kiện 

cần thiết cho tập huấn. 

UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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