
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 382/UBND-VHTT            Văn Quan, ngày 19 tháng 4  năm 2019 

V/v quản lý, sử dụng Hệ thống Hội 

nghị truyền hình trực tuyến và cử 

cán bộ, công chức quản lý, phụ 

trách tại các xã  
 

             Kính gửi: UBND các xã trên địa bàn huyện 

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-STTTT ngày  25 tháng 02  năm 2019 của  

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, về việc bàn giao tài sản thuộc Đề án 

Triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã cho Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Quan. 

Để đảm bảo việc quản lý, vận hành Hệ thống Hội nghị truyền hình trực 

tuyến (HNTHTT) cấp xã được thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã đã được lắp đặt Hệ thống HNTHTT thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung sau:   

1. Quản lý và sử dụng Hệ thống HNTHTT  đúng mục đích, đúng yêu cầu về 

quy định quản lý tài sản công.  

2. Giao cán bộ, công chức của đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống 

HNTHTT theo quy định (Có danh sách kèm theo). 

3. Việc quản lý, sử dụng Hệ thống HNTHTT thực hiện theo Quy chế quản 

lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hiện hành. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc 

thực hiện./. 

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

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng VH và TT huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đổng Tiến Dũng 

 

 

 


