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                Số: 1262/UBND-VP              

V/v phối hợp triển khai lắp đặt đường 
truyền Internet băng rộng cho Hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến cấp xã. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   
         Chi Lăng, ngày 20  tháng 11 năm 2018 

 
 

Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm Viễn thông Chi Lăng. 
 

Thực hiện Công văn số 1291/STTTT-CNTT ngày 16/11/2018 của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp triển khai lắp đặt đường truyền 
Internet băng rộng cho Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và Trung tâm Viễn thông 
huyện Chi Lăng phối hợp triển khai lắp đặt đường truyền Internet băng rộng cho 
Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến như sau: 

1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện, phối hợp với Trung tâm 
Viễn thông huyện Chi Lăng triển khai lắp đặt đường truyền Internet băng rộng 
tại phòng họp trực tuyến của UBND các xã, thị trấn (đã khảo sát, thống nhất với 
Sở Thông tin và Truyền thông) phục vụ cho Hệ thống hội nghị truyền hình trực 
tuyến cấp xã do UBND tỉnh đầu tư, dự kiến sẽ triển khai lắp đặt, bàn giao sử 
dụng từ ngày 01 đến 13/12/2018, thời gian và lịch lắp đặt cụ thể sẽ có thông báo sau. 

2. Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chủ động liên hệ, phối hợp với UBND 
các xã, thị trấn triển khai lắp đặt đường truyền Internet băng rộng, kiểm tra kết 
nối, thử nghiệm đường truyền trước khi lắp đặt thiết bị cho Hệ thống hội nghị 
truyền hình trực tuyến cấp xã theo đúng tiến độ. 

3. Trong quá trình triển khai lắp đặt nếu có khó khăn, vướng mắc, xin liện 
hệ với Văn phòng HĐND và UBND huyện theo số điện thoại 02053 820 103 để 
trao đổi, thống nhất, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo UBND huyện. 

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc 
Trung tâm Viễn thông Chi Lăng quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 
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