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 GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai chức năng xử lý phản ánh  

kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh  

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Giấy mời số 905/GM-UBND ngày 

11/5/2022 về dự Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai chức năng xử lý phản 

ánh kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng trân trọng kính mời các đồng chí dự Hội 

nghị trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Thành phần, địa điểm 

1.1. Tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện được giao nhiệm vụ xử lý phản 

ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp của các phòng:  

1) Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

2) Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

3) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;  

4) Đội trật tự đô thị huyện;  

5) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; 

6) Hạt Kiểm lâm huyện; 

7) Công an huyện; 

8) Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà 5 tầng Ủy ban nhân dân huyện. 

1.2. Tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Cán bộ, công chức cấp xã được giao nhiệm vụ xử lý phản ánh kiến nghị 

của người dân và doanh nghiệp. 

2. Thời gian: Từ 14h00, ngày 13/5/2022 (Thứ Sáu).  

3. Nội dung:  

- Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của 

người dân thông qua ứng dụng “Công chức số - Xứ Lạng”; 

- Hướng dẫn sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của người dân 

qua phiên bản Web tại địa chỉ http://xulykiennghi.langson.gov.vn. 

http://xulykiennghi.langson.gov.vn/


4. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị Hội trường, các điều kiện 

về kỹ thuật đảm bảo phục vụ tập huấn. 

- Đề nghị UBND các xã, thị trấn chuẩn bị Hội trường và các điều kiện 

đảm bảo phục vụ tập huấn. 

 - Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận xử phản ánh kiến nghị của các cơ 

quan, đơn vị khi tham dự tập huấn mang theo máy tính xách tay để thực hành 

(nếu có). 

Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

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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