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Số: 697/UBND-VHTT 
V/v chuyển giao tài khoản và sử 

dụng phần mềm chuyển đổi văn bản 

thành giọng nói Mobifone AI trong 

hoạt động phát thanh năm 2022 

Chi Lăng, ngày  22  tháng 4 năm 2022 

 

 

    Kính gửi:  

   - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 739/STTTT-HTS ngày 18/4/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về chuyển giao tài khoản, đôn đốc sử dụng 

phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói Mobifone AI trong hoạt động 

phát thanh năm 2022. 

Phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói được Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Lạng Sơn đưa vào sử dụng từ năm 2020. Trong quá trình sử dụng cần 

phải bổ sung thêm một số tính năng tiện ích để theo dõi, quản lý. Đến nay, việc cấu 

hình tính năng đã cơ bản hoàn thiện và có thể sử dụng chính thức. Sở Thông tin và 

Truyền thông đã thực hiện chuyển giao tài khoản cho UBND huyện để hướng dẫn 

các đơn vị sử dụng khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh xã.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện; UBND các xã, thị trấn tích cực sử dụng ứng dụng chuyển đổi văn 

bản thành giọng nói để hỗ trợ công tác tuyên truyền, biên tập, sản xuất tin, bài, 

thông báo phát trên đài truyền thanh cơ sở hoặc các phương tiện truyền thông 

khác của đơn vị. Cụ thể như sau: 

1. Về tài khoản sử dụng phần mềm 

- Địa chỉ trang web sử dụng phần mềm: https://mobifone.ai/#/ 

- Tài khoản chính thức: sottttls@langson.gov.vn (mục Dành cho doanh nghiệp)  

- Mật khẩu: sotttt@123 

- Lưu ý: Đề nghị các đơn vị sử dụng tài khoản trên để thực hiện (không sử 

dụng tài khoản miễn phí để có đầy đủ tính năng). Ngoài ra khi sử dụng phần 

mềm cần tuân thủ đúng hướng dẫn trong việc tạo đuôi ghi chú (nội dung thêm 

vào phần TAG: sau dấu "#"), như hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2. 

(Hướng dẫn sử dụng ứng dụng chi tiết theo các Phụ lục 1 và 2 gửi kèm 

theo Công văn này) 
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2. Về công tác quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị 

trấn được giao quản lý, sử dụng phần mềm không tự ý thay đổi mật khẩu Phần 

mềm, không sử dụng Phần mềm vào mục đích cá nhân hoặc chuyển đổi các văn 

bản có nội dung không liên quan đến công tác tuyên truyền trong thực hiện 

nhiệm vụ. Báo cáo tình hình quản lý, khai thác phần mềm chuyển đổi văn bản 

thành giọng nói về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trong các 

báo cáo định kỳ hàng, quý.  

- Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về 

các đầu mối như sau: 

+ Đầu mối hỗ trợ của Mobifone về dịch vụ và các lỗi kỹ thuật (ĐT 

0904.166.788 - đ/c Huyền, đt 0904.057.669 - đ/c Mạnh). 

+ Đầu mối hỗ trợ về công tác quản lý phần mềm Mobifone AI đề nghị liên 

hệ thông qua Phòng Hạ tầng số của Sở Thông tin và Truyền thông (Số điện 

thoại: 02053.815.752 /0975.189.151 - đ/c Dũng)./. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (CTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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