
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:123/UBND-VP Văn Quan, ngày 14 tháng 02 năm 2019 

V/v tổ chức tập huấn sử dụng Hệ 

thống Hội nghị truyền hình  

trực tuyến. 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan. 

Thực hiện Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Từ ngày 28/12/2018, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến các cấp của 

tỉnh Lạng Sơn chính chức hoạt động...Qua thực tế vận hành kết nối đường truyền 

cho thấy: Cán bộ, công chức được phân công quản lý, vận hành Hệ thống Hội nghị 

truyền hình trực tuyến các xã còn lúng túng, gặp nhiều vướng mắc trong việc xử lý 

các lỗi cơ bản: Cắm dây tín hiệu, cắm dây loa, dây nguồn điện, chưa biết tự kết nối 

vào phòng họp, chưa biết sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm Mega V-

meeting; chưa chủ động liên hệ với kỹ thuật cấp trên để xử lý sự cố... để việc vận 

hành, kết nối hệ thống được thông suốt, đảm bảo phục vụ các cuộc Hội nghị truyền 

hình trực tuyến các cấp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông 

tin thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tham mưu văn bản thông báo danh sách cán bộ, công chức cấp xã được 

phân công quản lý, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, sử dụng trang thiết bị phục vụ Hội nghị 

truyền hình trực tuyến. 

2. Liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ tập huấn, 

hướng dẫn sử dụng, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cho các xã 

có điểm cầu, hoàn thành trong tháng 02/2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin 

triển khai thực hiện./. 

         TL. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT.               

         CHÁNH VĂN PHÒNG 
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     Triệu Đức Dũng 

 


