
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP 

V/v triển khai cài đặt ứng 

dụng phản ánh hiện trường 

“Hữu Lũng Smart” 

Hữu Lũng, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- UBND thị trấn Hữu Lũng; 

- UBND xã Đồng Tân; 

- UBND xã Vân Nham; 

- Viettel Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 05/4/2022 của UBND huyện Hữu 

Lũng Triển khai cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường “Hữu Lũng Smart”; nhằm 

triển khai sâu rộng đến người dân về mô hình và hoạt động của Trung tâm điều 

hành đô thị thông minh huyện Hữu Lũng, UBND huyện đề nghị các đơn vị thực 

hiện như sau: 

1. Đối với UBND thị trấn Hữu Lũng; UBND xã Đồng Tân, Vân Nham 

-  Phối hợp với Viettel Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết hướng 

dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Hữu Lũng Smart” cụ thể đến các thôn, 

khu phố trên địa bàn;  

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng hội 

viên, người dân trên địa bàn về tính năng, lợi ích của Hệ thống mang lại. 

2. Đề nghị Viettel Lạng Sơn 

- Chủ động phối hợp với UBND thị trấn Hữu Lũng; UBND xã Đồng Tân, Vân 

Nham xây dựng chương trình; tổ chức đào tạo hướng dẫn người dân cài đặt và sử 

dụng ứng dụng “Hữu Lũng Smart”; 

- Bố trí lực lượng tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn (khi có 

yêu cầu phối hợp) trong việc tuyên truyền, triển khai thí điểm Đô thị thông minh 

tại huyện nói chung và triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “Hữu Lũng Smart” 

nói riêng. 

Thời gian tổ chức triển khai đến tất cả các thôn, khu phố: Trước ngày 

31/5/2022. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Quốc Phong 
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