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GIẤY MỜI 

Dự tập huấn, hướng dẫn cấp nhập phần mềm Quản lý  

cán bộ, công chức, viên chức 

  

 

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc cập nhật thông tin, dữ liệu phần mềm 

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu của Sở Nội vụ ngày 

07/1/2021. 

Sở Y tế kính mời đại biểu tham dự tập huấn Hướng dẫn triển khai thực 

hiện và kiểm tra tiến độ thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm Quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức. 

1. Thành phần mời 

Công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc được giao phụ trách Phần 

mềm “Quản lý cán bộ, công chức, viên chức” của đơn vị. 

2. Nội dung 

Hướng dẫn triển khai thực hiện và kiểm tra tiến độ thực hiện cập nhật dữ 

liệu lên phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Thời gian 

01 ngày, khai mạc hồi 7h 30’ ngày 22/01/2021. 

4. Địa điểm 

 Hội trường tầng 4- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

5. Kinh Phí 

Kinh phí ăn, ở, đi lại lưu trú của cán bộ tham dự tập huấn do đơn vị cử 

công chức, viên chức tham dự tập huấn chi trả theo quy định hiện hành 

 Đề nghị các đơn vị trực thuộc chuẩn bị báo cáo tiến độ việc cập nhật 

thông tin, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện phần mềm Quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức. Các cá nhân tham gia tập huấn mang theo máy tính xách 

tay để phục vụ tập huấn. 

Đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự tập huấn theo đúng thành phần, 

thời gian./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu TCCB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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