
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 Số:         /GM-UBND 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai chức năng xử lý phản ánh  

kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh  

 

Căn cứ Giấy mời số 905/GM-STTTT ngày 11/5/2022 của Sở Thông tin và 

truyền thông về Dự hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai chức năng xử lý phản 

ánh kiến nghị của Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh. UBND 

thành phố trân trọng kính mời các thành phần tham dự với các nội dung như sau: 

1. Thành phần, địa điểm 

1.1. Tại phòng họp trực truyến UBND thành phố 
- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ xử lý phản ánh kiến 

nghị của người dân và doanh nghiệp của các phòng: Phòng Văn hóa Thông tin, 

Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị. 

1.2. Tại phòng họp trực truyến UBND các xã, phường 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, phường; 

- Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ xử lý phản ánh kiến 

nghị của người dân và doanh nghiệp. 

2. Thời gian: Từ 14h00, ngày 13/5/2022 (Thứ Sáu).  

3. Nội dung:  

- Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của 

người dân thông qua ứng dụng “Công chức số - Xứ Lạng”; 

- Hướng dẫn sử dụng chức năng xử lý phản ánh kiến nghị của người dân 

qua phiên bản Web tại địa chỉ http://xulykiennghi.langson.gov.vn. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Chuẩn bị phòng họp trực tuyến, 

các điều kiện cần thiết để phục vụ cuộc họp.  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường chuẩn bị phòng họp trực tuyến, mời 

các thành phần liên quan. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, các PCVP TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
 

http://xulykiennghi.langson.gov.vn/
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