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GIẤY MỜI 

Tập huấn công nghệ thông tin năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch s  303/KH-SLĐTBXH ngày 12/10/2018,  ở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông 

tin và một s  nội dung quan trọng về chính quyền điện tử, trang thông tin điện 

tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều 

hành và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. 

Thành phần trân trọng kính mời: 

- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện Báo Hà Tĩnh,  ở Thông tin và Truyền thông (mời tham gia 

giảng bài); 

- Giám đ c, các Phó giám đ c  ở; 

- Trưởng, phó các phòng và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ 

quan  ở; 

- Thủ trưởng (Phó thủ trưởng), cán bộ phụ trách CNTT, thư ký Trang thông 

tin điện tử các đơn vị trực thuộc. 

Thời gian: Từ 07h30 ngày 31/10/2018 (có chương trình kèm theo) 

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Lao động- TBXH, 04 Trần Phú, thành 

ph  Hà Tĩnh. 

Giao Văn phòng ph i hợp Phòng Kế hoạch- Tài chính và các bộ phận liên 

quan chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị. 

Đề nghị các đồng chí quan tâm, tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời 

gian nêu trên./. 

 

        : 
- Như thành phần mời; 

- Giám đ c, các PGĐ; 

- Văn phòng, KH-TC; 

- Lưu: VT, VP. 

gửi bản điện tử  

GI M Đ C 

 

 

 

 
Nguyễn Trí Lạc 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH 

TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018 

 

TT Nội dung Thời gian Phụ trách 

1 Ổn định tổ chức 7h30’ - 7h40’ Văn phòng 

2 Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo 

Sở 

7h40’ - 8h00’ Đ/c Nguyễn Trí Lạc - 

Giám đ c 

3 Chuyên đề 1  Định hướng Ứng 

dụng công nghệ thông tin 

trong triển khai chính quyền 

điện tử tiếp cận công nghệ 4.0, 

dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4. 

8h00’- 8h30’ Đại diện  ở Thông tin 

- Truyền thông 

4 Chuyên đề 2  Hướng dẫn Quy 

trình xử lý văn bản trên hệ 

th ng I-OFFICE (cả 2 chiều  

Chỉ đạo thực hiện và tham 

mưu văn bản) và sử dụng thư 

điện tử công vụ; Phương pháp 

triển khai bảo mật, an toàn 

thông tin dữ liệu trong hệ 

th ng mạng nội bộ cơ quan; an 

toàn trong sử dụng thư điện tử, 

phần mềm quản lý và các dịch 

vụ công trực tuyến. 

8h30’ - 9h15’ Đ/c Phan Văn  âm- 

Thư ký Cổng Thông 

tin điện tử 

5 Chuyên đề 3  Phổ biển một s  

nội dung cơ bản về Luật báo 

chí và quy định về khai thác 

thông tin điện tử tổng hợp  

 

 

9h15’ - 9h45’ 

 

 

Đại diện Báo Hà Tĩnh 

6 Nghỉ giải lao  9h45’ - 10h00’ Ban tổ chức 

7 Chuyên đề 4  Hướng dẫn một 

s  kỹ năng cơ bản biên tập tin, 

bài đăng tải trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử 

 

 

10h00’- 11h10’ 

 

 

Đại diện Báo Hà Tĩnh 

8 Bế mạc hội nghị 11h10’ -11h30’ Đ/c Võ Xuân Linh - 

Phó Giám đ c 
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