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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 55/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 25 tháng 02  năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị  

truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện Văn Quan 

 

Thực hiện quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 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; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện, UBND 

huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống 

Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ của công chức trong 

công tác quản lý và sử dụng tốt các trang thiết bị của hệ thống Hội nghị truyền 

hình trực tuyến. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

các cơ quan Nhà nước liên thông từ xã đến huyện, tỉnh và trung ương, nâng cao 

hiệu lực quản lý Nhà nước và cải cách hành chính. 

3. Thông tin chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội được xuyên suốt, kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm 

chi phí và thời gian đi lại, tăng hiệu quả công việc, thu hẹp khoảng cách địa lý; 

truyền tải thông tin chỉ đạo, điều hành trực tiếp hơn tới nhiều người. 

II. NỘI DUNG 

Tập huấn kiến thức và kỹ năng vận hành, sử dụng thiết bị đầu cuối; hướng 

dẫn cách thức vận hành cuộc họp trực tuyến. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách hệ thống Hội nghị truyền hình 

trực tuyến của Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Viễn thông huyện Văn Quan. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã đã được cấp hệ thống Hội nghị truyền 

hình trực tuyến: 21 người. 
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- Mỗi xã cử 02 công chức giao phụ trách vận hành, quản lý, khai thác hệ 

thống trang thiết bị Hội nghị truyền hình trực tuyến: 42 người. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ ngày 28/02/2019.  

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

4. Báo cáo viên. 

Mời Báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị. 

2. UBND các xã đã được cấp Hệ thống truyền hình trực tuyến cử đại biểu 

tham dự theo như thành phần ghi tại mục 1 phần III Kế hoạch này. 

3. Kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí của huyện, chế độ chi được thực 

hiện theo quy định tài chính hiện hành. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị truyền 

hình trực tuyến cấp xã trên địa bàn huyện Văn Quan. Đề nghị các đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở TT&TT;                            
- CT, các PCT UBND huyện;     

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng VH&TT; Trung tâm Viễn thông; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đổng Tiến Dũng 

 


