
 UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HƯỚNG HOÁ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 869/UBND-VP  Hướng Hoá, ngày 30 tháng 7 năm 2020 

 Về việc hoãn tập huấn phần mềm Một cửa điện tử 
 về lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và lao động,  
 thương binh - xã hội 

 
 

   Kính gửi:  
   - Phòng Tư pháp huyện; 
   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 
   - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 
   - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
   - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn. 
 

 
Ngày 24/7/2020 Uỷ ban nhân dân huyện có Giấy mời số 118/GM-

UBND về việc tập huấn chuyên sâu phần mềm Một cửa điện tử đối với lĩnh 
vực tư pháp - hộ tịch và lao động, thương binh - xã hội (gồm 02 lớp, được tổ 
chức tại tỉnh, thời gian vào ngày 31/7/2020 và ngày 04/8/2020).  

Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm túc Thông báo số 98/TB-UBND ngày 
28/07/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 395/VP-HCC ngày 
30/7/2020 về việc hoãn 02 lớp tập huấn nêu trên. 

Vậy Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 
phương được biết và thông tin lại cho cán bộ, công chức được cử đi tập huấn; 
thời gian tổ chức lớp tập huấn sẽ có thông báo sau./. 

 
Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 

- Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Chánh VP, CVG; 
- Lưu: VT. 
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