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Vv bảo đảm phục vụ họp hội nghị  

truyền hình trực tuyến 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 9 năm 2021 

      Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện các văn bản số 1530/STTTT-BCVT; 1537/STTTT-BCVT ngày 

09/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về chuẩn bị cuộc họp trực tuyến của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, kết nối 

đến cấp huyện, cấp xã; và việc bảo đảm phục vụ họp hội nghị truyền hình trực tuyến. 

Để đảm bảo, hạn chế các tình huống trục trặc xẩy ra trong quá trình họp trực tuyến tại 

các điểm cầu thuộc các Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch, bệnh Covid - 19 của 

UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện (Thường trực Trung tâm chỉ huy phòng 

chống dịch, bệnh Covid - 19 huyện) đề xuất Ban chỉ đạo trang bị, bố trí 01 Laptop (Máy 

tính xách tay) có cấu hình đầy đủ đáp ứng được việc họp trực tuyến theo yêu cầu tại 

Văn bản số 1537/STTTT-BCVT ngày 09/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông để 

dự phòng, đặt tại Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch, bệnh Covid - 19 của UBND 

huyện - Giao cho cán bộ CNTT vận hành, bảo quản. 

- Giao UBND các xã, thị trấn trang bị, bố trí 01 Laptop (Máy tính xách tay) có cấu 

hình đầy đủ đáp ứng được việc họp trực tuyến theo yêu cầu để dự phòng đặt tại Trung 

tâm chỉ huy phòng chống dịch, bệnh Covid - 19 của UBND xã, thị trấn - Giao cho 01 

cán bộ trực vận hành sử dụng để điều khiển hệ thống thiết bị, phần mềm phục vụ họp 

hội nghị truyền hình trực tuyến tại đơn vị. 

Yêu cầu: 

- Các đơn vị, cá nhân được giao triển khai, thực hiện trang bị và phối hợp cài đặt 

phần mềm sẵn sàng phục vụ chậm nhất ngày 10/10/2021. 

Sau khi đã trang bị Laptop liên hệ ông Phùng Văn Sơn - Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND huyện số ĐT: 0979822937 - 0978838351 để được hỗ trợ, phối hợp 

VNPT triển khai cài đặt phần mềm họp trực tuyến của VNPT trên Laptop. 

UBND huyện đề nghị các các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ, TTCH phòng chống dịch bệnh 

Covid -19 huyện; 

- C,PVP; 

- CVTH; 

- VNPT Tam Đảo, Tam Dương; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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