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

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

     Số: 591   /TB-UBND                                  05    á    10   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 41/TB-

STTTT ngày 02/10/2020, về thời gian, nội dung và địa điểm 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” trong năm 2020 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: 

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

cửa điện tử, sử dụng hệ thống Một cửa hiện đại. 

2. Thành phần: 

2.1. Lớp 01:  

- Đối tượng: Lãnh đạo, công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của UBND các phường: Mũi Né, Phú Trinh, Phú Thủy, Hàm Tiến.  

- 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 08/10/2020.  

- 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 02:  

- Đối tượng: Lãnh đạo, công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả tại UBND các phường: Lạc Đạo, Đức Thắng, Đức Nghĩa.  

- 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 09/10/2020.  

- 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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2.3. Lớp 03:  

- Đối tượng: Lãnh đạo, công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính của UBND các phường: 

Mũi Né, Phú Trinh, Hàm Tiến.  

- Nội dung đào tạo:  

* Sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/10/2020.  

- 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 04:  

- Đối tượng: Lãnh đạo, công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính của UBND các phường: 

Phú Thủy, Lạc Đạo.  

- Nội dung đào tạo:  

* Sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/10/2020.  

- 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).  

2.5. Lớp 05:  

- Đối tượng: Lãnh đạo, công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, công chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính của UBND các phường: 

Đức Thắng, Đức Nghĩa.  

- Nội dung đào tạo:  

* Sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử. 

- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/10/2020.  

- 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).  

2.6. Lớp 06:  

- Đối tượng: Công chức phụ trách Công nghệ thông tin các phường: Mũi 

Né, Phú Trinh, Phú Thủy, Lạc Đạo, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Hàm Tiến. 

- Nội dung đào tạo: Sử dụng, cấu hình 6 phân hệ phần mềm tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và sử dụng, cấu hình hệ thống Một cửa điện tử. 

- Thời gian: 02 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/10/2020. 
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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).   

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường 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. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Trung tâm Công nghệ 

và Truyền thông - 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; 

- TTCNTT - Sở TT&TT;  

- PCT. UBND tp – Nguyễn Nam Long;  

- Phòng VHTT tp;     

- UBND các phường: Mũi Né,  

 Hàm Tiến, Phú Thủy, Lạc Đạo,  

 Đức Thắng, Đức Nghĩa, Phú Trinh; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, VX (L). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Long 
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