
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /UBND-VH Hữu Lũng, ngày       tháng 8 năm 2021 
V/v kiểm tra, rà soát, đánh giá  

Hệ thống hội nghị truyền hình  

trực tuyến cấp xã 

 

     

Kính gửi:   

 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

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

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Qua các cuộc Hội nghị trực tuyến liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã thực 

hiện gần đây cho thấy khi kết nối có một số điểm cầu cấp xã chất lượng âm 

thanh, hình ảnh chưa đảm bảo yêu cầu (Camera hình ảnh mờ, Micro tiếng nhỏ, 

chập chờn…). Do đó, để hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng cho 

các cuộc họp trực tuyến các cấp, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát 

tình trạng hoạt động các thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của 

đơn vị mình như: Tivi, camera, micro, máy tính, loa. Nêu rõ thiết bị nào đã hư 

hỏng, xuống cấp; phương án nâng cấp, sửa chữa hoặc đề xuất nâng cấp, thay thế 

gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) tổng hợp, đề xuất 

với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp, thay thế. Thời gian hoàn thành 

trước ngày 23/8/2021. (Có biểu mẫu báo cáo kèm theo) 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Chuyên viên công nghệ thông tin 

thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện trực tiếp xuống các xã, thị trấn kiểm tra 

các thiết bị Hội nghị trực tuyến. Tổng hợp, tham mưu UBND huyện văn bản đề 

xuất với Sở Thông tin và Truyền thông cụ thể thiết bị cần nâng cấp thay thế (nếu 

có). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai thực hiện đảm bảo thời gian yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- CV CNTT VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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Đơn vị: UBND xã (Thị trấn)………………………….. 

 

 

BÁO CÁO 

TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ 

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN CẤP XÃ 

 

 

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

 

STT Tên thiết bị 

Tình trạng hoạt động Đề xuất  

Ghi 

chú Tốt 
Chập 

chờn 

Không 

hoạt 

động 

Nâng 

cấp 

Sửa 

chữa 

Thay 

thế 

1 Màn hình        

2 Loa        

3 Âm ly        

4 Micro        

5 Camera        

6 Máy tính        

7 Đường truyền        

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: 

CHỦ TỊCH 

 

Lưu ý: Đánh dấu (X) vào cột tương ứng. 
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