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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống báo cáo,
tổng hợp dữ liệu cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện

Ủy ban nhân dân huyện phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Trung tâm Công báo - Tin học Hà Tĩnh tổ chức Tập huấn nghiệp vụ khai thác,
sử dụng Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động cho cán bộ, công chức trên
địa bàn huyện (theo Văn bản 397/VPUB-NC2 ngày 15/9/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh), chương trình cụ thể như sau:
I. Lớp 1: 01 ngày, bắt đầu từ 07h30' ngày 20/9/2021 (Thứ Hai)
* Thành phần, kính mời:
- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời Khai mạc);
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin thuộc
phòng Văn hóa - Thông tin;
- Đại diện Lãnh đạo UBND và Công chức Văn phòng - Thống kê phụ
trách công tác báo cáo, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các xã: Xuân Yên,
Xuân Hồng, Xuân Lam, Xuân Lĩnh, Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Thành, Cổ
Đạm, Xuân Liên và Cương Gián (mỗi địa phương 02 người);
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin).
* Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện.
II. Lớp 2: 01 ngày, bắt đầu từ 07h30' ngày 21/9/2021 (Thứ Ba)
* Thành phần, kính mời:
- Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời Khai mạc);
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện;
- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Công nghệ thông tin thuộc
phòng Văn hóa - Thông tin;
- Chuyên viên phụ trách công tác báo cáo thuộc các phòng: Tài chính - Kế
hoạch, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Tài nguyên - Môi
trường, Văn hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Nội vụ, Thanh tra, Văn
phòng Điều phối Nông thôn mới huyện;
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- Đại diện Lãnh đạo UBND và Công chức Văn phòng - Thống kê phụ
trách công tác báo cáo, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các xã, thị trấn: Xuân
Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải, Tiên Điền, Xuân Giang, Xuân An (mỗi
địa phương 02 người);
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự và đưa tin).
* Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến (tầng 2), trụ sở UBND huyện.
(Thành phần cấp xã, giao UBND các xã, thị trấn tin mời)
Để các Lớp Tập huấn đạt hiệu quả, Uỷ ban nhân dân huyện giao:
- Phòng Văn hóa - Thông tin:
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Công báo Tin học Hà Tĩnh, Văn phòng HĐND-UBND huyện và các đơn vị liên quan
chuẩn bị đầy đủ nội dung, các điều kiện phục vụ các Lớp Tập huấn và đảm bảo
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Phối hợp với Viễn thông Nghi Xuân kiểm tra, hoàn thiện, đảm bảo kết
nối đường truyền Internet và các hệ thống thông tin liên quan trong quá trình
Tập huấn.
- Các đơn vị, địa phương tham gia Tập huấn mang theo 01 máy tính xách
tay để hỗ trợ cài đặt, đồng thời cung cấp số liệu báo cáo của đơn vị mình (số liệu
theo biểu mẫu các loại báo cáo quy định tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND
ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định
kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh để lấy số liệu cập nhật
lên Hệ thống).
Đề nghị các đại biểu tham dự Tập huấn đầy đủ, đúng thành phần, thời
gian và địa điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Viễn thông Nghi Xuân;
- Lưu: VT, VHTT.
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