
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VH 

V/v vận hành chính thức Trợ lý ảo 

hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên 

chức và cho người dân, doanh 

nghiệp, tổ chức trên địa bàn 
 

Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2022 

 
 

      

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 706/UBND-KGVX ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý triển khai chính thức 02 nền tảng Trợ lý ảo 

hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và Trợ lý ảo cho người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp. 

Để các nền tảng Trợ lý ảo hoạt động ổn định và phát huy tối đa hiệu quả, 

UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn  

- Tiếp tục triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị cài đặt và sử dụng Trợ lý ảo (Trợ lý ảo – tỉnh Lạng Sơn) phục vụ công 

tác chuyên môn; đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả nền tảng đã được đầu tư. 

- Báo cáo kết quả triển khai, sử dụng Trợ lý ảo (Trợ lý ảo – tỉnh Lạng Sơn) 

về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) khi có yêu cầu. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền về tính năng, hiệu quả và hướng dẫn sử dụng Trợ lý ảo, tạo thói quen sử 

dụng các nền tảng cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên 

địa bàn; Tổng hợp báo kết quả triển khai của các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- TT Huyện ủy, TT HÐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HÐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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