
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:161/UBND-VHTT          Văn Quan, ngày 25 tháng 02 năm 2019 

  V/v hỗ trợ tập huấn quản lý, vận 

hành hệ thống Hội nghị truyền hình 

trực tuyến huyện Văn Quan 

 

 

Kính gửi:   Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 
 

Để thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình 

trực tuyến. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn 

sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện Văn Quan: 

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

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban nhân dân các xã được trang bị hệ thống Hội nghị 

truyền hình trực tuyến; 

- 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. 

4. 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lạng Sơn cử báo cáo viên lên lớp, truyền đạt nội dung về quản lý, vận 

hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cho các điểm cầu các xã trên địa 

bàn huyện Văn Quan.  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan kính mong nhận được sự giúp đỡ của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh./. 

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

- CVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đổng Tiến Dũng 

                                                   


