
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:          /UBND-VP                        Cao Lộc, ngày        tháng  8  năm 2020 
 

 V/v sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng  

 để tổ chức họp trực tuyến từ cấp huyện đến xã 

                                   
 

                                  Kính gửi:  

                                             - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

                                             - UBND các xã, thị trấn;    

                                             - Trung tâm Viễn thông Cao Lộc; 

                                            - Trung tâm Viễn thông Đồng Đăng. 
 

Thực hiện Công văn số 1331/STTTT-CNTT ngày 23/7/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng để tổ 

chức họp trực tuyến từ cấp huyện đến xã. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

Viễn thông Cao Lộc; Trung tâm Viễn thông Đồng Đăng hướng dẫn các xã, thị trấn 

cấu hình lại máy chủ trên phần mềm Mega V-Meeting (Máy chủ là: 10.116.250.90; 

ID được giữ nguyên; mật khẩu: lsn). 

2. UBND các xã, thị trấn: Cử đầu mối phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Trung tâm Viễn thông Cao Lộc; Trung tâm Viễn thông Đồng Đăng 

cấu hình lại máy chủ trên phần mềm Mega V-Meeting; bố trí nhân sự vận hành 

thiết bị để tổ chức họp trực tuyến từ cấp huyện đến xã (gửi kèm theo hướng dẫn 

cấu hình trên phần mềm Mega V-Meeting). 

3. Trung tâm Viễn thông Cao Lộc; Trung tâm Viễn thông Đồng Đăng: Chủ 

động trao đổi, thống nhất các phương án kỹ thuật đảm bảo các quy định về quản lý, 

vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu 

chuyên dùng... theo dõi và báo cáo đơn vị gặp khó khăn khi chuyển đổi họp trực 

tuyến sang Mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên 

hệ (ông Nguyễn Trung Thành, Viên chức biệt phái Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, SĐT: 0982 927 668; ông Lê Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Viễn thông 

Cao Lộc, SĐT: 0913 279 792; ông Đỗ Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Viễn 

thông Đồng Đăng, SĐT: 0912 618 825) hoặc phòng Bưu chính, Viễn thông, Sở 

Thông tin và Truyền (SĐT: 02053.814.621) để phối hợp thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- CPVP;                       
- Lưu: VT. 
  

    KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Hoàng Quy 
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