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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 171/GM-UBND Phú Quý, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 
  

Theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện về việc triển 

khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh (QLVB) đến các 

trường thuộc huyện; Nay Ủy ban nhân dân huyện mời tham dự hướng dẫn nghiệp 

vụ khai thác và sử dụng phần mềm QLVB với thành phần, thời gian, địa điểm cụ 

thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Tập thể BGH các trường thuộc huyện; 

- Cán bộ, viên chức làm công tác Văn phòng, Văn thư các trường. 

2. Nội dung tập huấn: Hướng dẫn nghiệp vụ khai thác và sử dụng phần 

mềm QLVB của tỉnh. 

3. Thời gian: Một buổi bắt đầu lúc 14h00 ngày 25/11/2022. 

4. Địa điểm: Phòng họp UBND huyện. 

5. Đầu mối liên hệ công tác hướng dẫn, tập huấn:  

Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền: Bà Nguyễn Thị Tánh, Quản trị mạng. 

Điện thoại: 0941571533, email: tanhnt@phuquy.binhthuan.gov.vn. 

* Lưu ý: Nếu thành phần BGH có việc đột xuất không tham dự thì có thể cử 

viên chức đi thay và có nhiệm vụ về truyền đạt lại cách sử dụng cho cán bộ, viên 

chức của trường mình.  

UBND huyện đề nghị các trường tham gia tập huấn với thành phần và thời 

gian theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng Cấp ủy- Chính quyền; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, Tánh. 

TL. CHỦ TỊCH 

 T. CH NH V N PHÒNG 

 PH  V N PHÒNG 

 

 

 

 

   Dương Văn Trí 
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