
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v tham dự tập huấn sử dụng  

phần mềm dùng chung của tỉnh 

 cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Thiệu Hóa, ngày        tháng      năm 2021 

 

 
 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
 

Thực hiện Công văn số 2093/UBND-CNTT ngày 05/10/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc tổ chức các lớp tập huấn sử dụng các phần 

mềm dùng chung cho cán bộ, công chức cấp xã. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa tổ 

chức tập huấn các phần mềm dùng chung của tỉnh cho cán bộ, công chức các xã, 

thị trấn. UBND huyện triển khai một số nội dung công tác phối hợp tổ chức tập 

huấn như sau: 

1. Thành phần tham dự: Công chức Văn phòng, Tư pháp, Văn hóa phụ 

trách chính sách của các xã, thị trấn (Mỗi đơn vị cử 03 người). 

2. Thời gian: 1/2 ngày/đơn vị (Có lịch cụ thể gửi kèm theo). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở UBND huyện Thiệu Hóa. 

Lưu ý: Để thuận lợi thực hành trong quá trình tập huấn, đề nghị các Đ/c 

mang theo máy tính sách tay thường hay sử dụng và ổ cắm điện để sạc Pin. 

4. Đối với các xã, thị trấn: Cử thành phần tham dự tập huấn đầy đủ, đúng 

thời gian quy định để kịp thời nắm bắt và ứng dụng trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao tại đơn vị, thực hiện nghiêm quy định 5K về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

 5. Giao phòng Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện   

 - Có trách nhiệm chuẩn Hội trường, các điều kiện khác liên quan và phối 

hợp với Trung tâm CNTT&TT tỉnh đảm bảo trong quá trình tổ chức tập huấn.  

 - Cử đầu mối phối hợp với Cán bộ của Trung tâm CNTT&TT tỉnh tham gia 

quản lý lớp, điểm danh quân số, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

 6. Đề nghị Trung tâm Viễn thông khu vực Thiệu Hóa - Đông Sơn: Hỗ 

trợ lắp đặt Wiffi hội nghị, phục vụ kết nối cùng lúc cho 50 máy tính. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, đề nghị Trung tâm Viên thông khu vực 

Thiệu Hóa - Đông Sơn triển khai thực hiện tốt nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (B/cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (B/cáo); 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Hoàng Văn Lực 

 



LỊCH TẬP HUẤN 

Triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh 

 

 

TT Tên đơn vị Thời gian Ghi chú 

Lớp 1 

1 Xã Thiệu Toán 

Từ 7h 30, sáng thứ 6 

Ngày 15/10/2021 

Mỗi đơn vị cử 03 

người tham dự  

theo thành phần 

triệu tập 

2 Xã Thiệu Chính 

3 Xã Thiệu Hòa 

4 Xã Minh Tâm 

5 Xã Thiệu Viên 

6 Xã Thiệu Lý 

7 Xã Thiệu Vận 

8 Xã Thiệu Trung 

9 Xã Thiệu Giao 

10 Xã Tân Châu 

11 Xã Thiệu Ngọc 

12 Xã Thiệu Vũ 

13 Xã Thiệu Thành 

Lớp 2 

1 Xã Thiệu Tiến 

Từ 14h 00, chiều thứ 6 

Ngày 15/10/2021 

Mỗi đơn vị cử 03 

người tham dự  

theo thành phần 

triệu tập 

2 Xã Thiệu Công 

3 Xã Thiệu Phúc 

4 Xã Thiệu Long 

5 Xã Thiệu Phú 

6 Thị trấn Thiệu Hóa 

7 Xã Thiệu Duy 

8 Xã Thiệu Nguyên 

9 Xã Thiệu Giang 

10 Xã Thiệu Hợp 

11 Xã Thiệu Thịnh 

12 Xã Thiệu Quang 
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