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       ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Số:  133 /TB-UBND                                      19    á    02   ăm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập tập huấn ứng dụng các phân hệ phần mềm  

trên hệ thống Một cửa điện tử. 

 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Thông báo số 03/TB-

STTTT ngày 13/02/2020, về nội dung và thời gian triển khai đề án "Nâng cấp 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận" tại thành phố Phan Thiết. UBND thành phố thông báo 

lịch tập huấn ứng dụng các phân hệ phần mềm trên hệ thống Một cửa điện tử 

với nội dung, thời gian, địa điểm cụ thể như sau: 

I. Nội dung: Tập huấn sử dụng 06 phân hệ phần mềm trên hệ thống Một 

cửa điện tử, sử dụng hệ thống một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

II. Thành phần tham gia tập huấn 

* Cấp Thành phố: 

1. Đào tạo vận hành hệ thống: 

- Đối tượng: Cán bộ vận hành hệ thống (Quản trị mạng). 

- Nội dung đào tạo:  

 * Kỹ năng vận hành và thiết lập các thông số cấu hình các hệ thống phần 

mềm phục vụ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (6 phân hệ phần mềm); kỹ 

năng sử dụng các chức năng, công cụ dành cho người quản trị vận hành hệ 

thống của phần mềm như khai báo phân quyền cho người dùng, định nghĩa các 

mẫu biểu, khai báo các ngày nghỉ lễ,...  

* Sử dụng, cấu hình hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/02 - 

19/02/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 02 - UBND thành phố.  

2. Đào tạo người trực tiếp sử dụng:  

2.1. Lớp 01:   

- Đối tượng:  

+ Công chức phụ trách và công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả thành phố, Lãnh đạo, công chức giải quyết thủ tục hành chính các 

cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, 

Thanh tra, Nội vụ.  

KHẨN 
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+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết, gồm: Lãnh đạo, 

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố. 

 - Nội dung đào tạo:  

+ Sử dụng 6 phân hệ phần mềm tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

hiện đại. 

+ Sử dụng hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/02-

21/02/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 02 - UBND thành phố.  

- Đề nghị: Mang   eo má   í   xác      để   ực  ập  rực    p.  

2.2. Lớp 02:  

- Đối tượng:  

+ Lãnh đạo, công chức giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan: Tài 

nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 

chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Trung tâm Y tế thành phố. 

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết, gồm: Lãnh đạo và 

nhân viên thẩm định hồ sơ. 

- Nội dung đào tạo:  

+ Sử dụng 6 phân hệ phần mềm tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

hiện đại. 

+ Sử dụng hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/02-

25/02/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 02 - UBND thành phố.  

- Đề nghị: Mang   eo má   í   xác      để   ực  ập  rực    p.  

* Cấp phường, xã: 

1. Đào tạo sử dụng 6 phân hệ phần mềm Một cửa hiện đại: 

1.1. Lớp 01:  

- Đối tượng: Công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 

UBND các phường, xã: Thanh Hải, Xuân An, Bình Hưng, Đức Long, Tiến 

Thành, Phong Nẫm, Hưng Long, Phú Hài, Phú Tài, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp.  

- Nội dung đào tạo: Sử dụng 6 phân hệ phần mềm tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả hiện đại. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/02/2020.  

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  
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1.2. Lớp 02:  

- Đối tượng: Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại 

UBND các phường, xã: Thanh Hải, Xuân An, Bình Hưng, Đức Long, Phong 

Nẫm.  

- Nội dung đào tạo: Sử dụng 6 phân hệ phần mềm tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả hiện đại. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2020.  

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  

1.3. Lớp 03:  

- Đối tượng: Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại 

UBND các phường, xã: Tiến Thành, Hưng Long, Phú Hài, Phú Tài, Tiến Lợi, 

Thiện Nghiệp.  

- Nội dung đào tạo: Sử dụng 6 phân hệ phần mềm tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả hiện đại. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2020.  

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  

2. Đào tạo sử dụng phần mềm một cửa điện tử hiện đại: 

2.1. Lớp 1: 

- Đối tượng: Lãnh đạo phụ trách, Công chức phụ trách Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả UBND các phường, xã: Thanh Hải, Xuân An, Bình Hưng, 

Đức Long, Tiến Thành, Phong Nẫm, Hưng Long, Phú Hài, Phú Tài, Tiến Lợi, 

Thiện Nghiệp.  

- Nội dung đào tạo: Sử dụng hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/3/2020.  

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  

2.2. Lớp 2: 

- Đối tượng: Lãnh đạo, Công chức tham gia giải quyết thủ tục hành 

chính, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các phường, 

xã: Thanh Hải, Xuân An, Bình Hưng.  

- Nội dung đào tạo: Sử dụng hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 03/3/2020.  
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- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  

2.3. Lớp 3: 

- Đối tượng: Lãnh đạo, Công chức tham gia giải quyết thủ tục hành 

chính, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các 

phường, xã: Tiến Lợi, Tiến Thành, Phong Nẫm, Thiện Nghiệp.  

- Nội dung đào tạo: Sử dụng hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 04/3/2020.  

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  

2.4. Lớp 4: 

- Đối tượng: Lãnh đạo, Công chức tham gia giải quyết thủ tục hành 

chính, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND các 

phường, xã: Đức Long, Hưng Long, Phú Hài, Phú Tài.  

- Nội dung đào tạo: Sử dụng hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 05/3/2020.  

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  

3. Đào tạo vận hành hệ thống: 

- Đối tượng: Công chức phụ trách CNTT tại UBND các phường, xã: 

Thanh Hải, Xuân An, Bình Hưng, Đức Long, Tiến Thành, Phong Nẫm, Hưng 

Long, Phú Hài, Phú Tài, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp.  

- Nội dung đào tạo:  

+ Sử dụng, cấu hình 6 phân hệ phần mềm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả hiện đại. 

+ Sử dụng, cấu hình hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút từ ngày 06/3/2020 

đến ngày 07/3/2020.  

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình 

Thuận, đường Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết (đối diện Trường chuyên Trần 

Hưng Đạo).  

III. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch 

UBND các phường, xã cử công chức tham gia đầy đủ, không làm gián đoạn 

công việc tại cơ quan, đơn vị. Khẩn trương lập danh sách đăng ký theo lớp học 

gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin qua địa chỉ thư công vụ 

trunglh@phanthiet.binhthuan.gov.vn để tổng hợp và theo dõi. 
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IV. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị 

liên quan triển khai tổ chức tốt lớp tập huấn nêu trên; đồng thời, theo dõi, kiểm 

tra việc tham gia tập huấn của các cơ quan, đơn vị phường, xã; tổng hợp báo 

cáo, tham mưu đề xuất UBND thành phố nhắc nhở, phê bình lãnh đạo, công 

chức không nghiêm túc tham gia tập huấn theo Thông báo này./. 

 

 

Nơi nhận:             

- Theo thành phần tập huấn; 

- Sở TT&TT;  

- CT, PCT. UBND tp;  

- Phòng VHTT tp;      

- UBND các phường, xã; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, VX (L). 
                                                                       

                                                                         

      

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Võ Văn Thông 
 

 

 


		2020-02-19T15:45:54+0700
	Việt Nam
	Võ Văn Thông<thongvv@phanthiet.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-19T15:46:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết<phanthiet@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




