
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Hữu Lũng, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường  

“Hữu Lũng Smart” trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Hữu Lũng triển khai cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường “Hữu Lũng 

Smart”;  

Căn cứ tình hình đã triển khai thực tế tại 03 xã Vân Nham, Đồng Tân, Thị 

trấn Hữu Lũng; 

Nhằm triển khai sâu rộng đến người dân trên địa bàn huyện về mô hình và 

hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh huyện Hữu Lũng, UBND 

huyện xây dựng Kế hoạch hướng dẫn cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường 

“Hữu Lũng Smart” trên địa bàn huyện Hữu Lũng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường (Hữu Lũng Smart) để 

nắm bắt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, điều chỉnh nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính công, góp phần tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp 

Nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và chất lượng phục vụ 

của các cơ quan chính quyền tại huyện Hữu Lũng. 

- Nắm bắt các nội dung người dân đang quan tâm; những bất cập trong quá 

trình lao động, học tập, làm việc, sinh sống trên địa bàn huyện để UBND huyện 

nắm bắt và có những điều chỉnh, chỉ đạo trong hoạt động điều hành. 

2. Yêu cầu 

- Cài đặt ứng dụng Hữu Lũng Smart cho toàn bộ người dân sinh sống, làm 

việc trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

- Các đơn vị cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội/nghề nghiệp 

tham gia hỗ trợ cài đặt cho đoàn viên, người dân sinh sống trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng. 

II. NỘI DUNG 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức thực hiện cài đặt Hệ thống triển khai phản ánh hiện trường “Hữu 

Lũng Smart” cho 100% cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị;  
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- Phối hợp với Viettel Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

hướng dẫn cài đặt cho người dân trên địa bàn theo lịch (đính kèm), đảm bảo 

100% các hộ dân có sử dụng smartphone được cài đặt; 

- Xây dựng Tổ công nghệ, cán bộ nòng cốt để hướng dẫn người dân cài đặt, 

sử dụng ứng dụng. 

2. Đối với các đơn vị: UBND Thị trấn Hữu Lũng, xã Vân Nham, xã 

Đồng Tân 

- Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, đặc biệt là lực lượng Đoàn Thanh 

niên tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng App “Hữu Lũng Smart” cho 

người dân trên địa bàn; 

- Xây dựng Tổ công nghệ, cán bộ nòng cốt để hướng dẫn người dân cài đặt, 

sử dụng ứng dụng. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quán triệt đến hội viên, đoàn viên thực hiện và 

hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt App “Hữu Lũng Smart”; 

- Thực hiện test hệ thống theo hướng dẫn tại Phụ lục 03. 

- Thời gian 100% cán bộ test xong: Trước ngày 10/7/2022. 

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

- Quán triệt, yêu cầu cài đặt hệ thống phản ánh hiện trường “Hữu Lũng 

Smart” đến 100% Đoàn viên tại huyện. 

- Lập kế hoạch xây dựng lực lượng cốt cán tại các xã để hỗ trợ UBND xã, 

Tổ Công nghệ cộng đồng thực hiện cài đặt cho người dân.  

- Thực hiện test hệ thống theo hướng dẫn tại Phụ lục 03. 

- Thời gian 100% cán bộ test hoàn thành trước ngày 10/7/2022. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Thực hiện phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh tại huyện (03 

ngày/tuần – Mỗi ngày 02 buồi); hỗ trợ truyền thông lưu động, phát thanh tại các 

xã có lịch hỗ trợ người dân cài đặt (theo phụ lục đính kèm). 

- Thực hiện truyền thông hướng dẫn cài đặt trên các nền tảng mạng: 

Website, Facebook, …. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

Cử nhân sự tham gia hỗ trợ cài đặt người dân để kịp thời đề xuất những khó 

khăn bất cập trong quá trình thực hiện; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện cài 

của các UBND xã, báo cáo lãnh đạo UBND huyện. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai cài đặt ứng dụng phản ánh hiện trường 

“Hữu Lũng Smart” của UBND huyện Hữu Lũng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các TC CT-XH huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Đoàn TNCS HCM huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Viettel Lạng Sơn; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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PHỤ LỤC 01: GIỚI THIỆU VỀ  TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG MINH  
 

1. Trung tâm  điều hành Đô thị thông minh huyện Hữu Lũng 

1.1. Hệ thống phần ứng gồm:  

- Hệ thống 6 màn hình tấm ghép và các thiết bị vật tư phụ trợ; 

- Hệ thống máy chủ Server và 02 Bộ máy tính; 

- Lắp đặt 03 Camera thông minh giám sát: 01 camera đếm lưu lượng xe ra vào 

các mỏ đá, 01 Camera giao thông tại nút giao thông trọng điểm, 01 Camera 

phát hiện mất an ninh trật tự. 

1.2. Hệ thống phần mềm gồm: 

- Phần mềm nền tảng Trung tâm điều hành thông minh (IOC); 

- Hệ thống phản ánh người dân (Hữu Lũng Smart) trên thiết bị di động 

- Hệ thống trả lời tự động câu hỏi của người dân 18008162 - gọi đến về thủ tục 

hành chính công (Callbot AI) 

- Hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự: Tích hợp 16 camera an ninh của 

Công an huyện về hệ thống quản lý camera tập trung VMS; 

- Hệ thống Camera giám sát an toàn giao thông: Tích hợp 03 camera giao 

thông của Công an tỉnh về hệ thống quản lý camera tập trung VMS + Camera 

lắp mới; 

- Giám sát môi trường: Lắp đặt 01 Camera đếm lưu lượng tại các lối vào của 

mỏ đá để giám sát số lượng phương tiện vào ra, đánh giá mức độ gây ô 

nhiễm; Tích hợp dữ liệu 01 trạm quan trắc môi trường tại huyện (dữ liệu lấy 

từ Sở Tài nguyên môi trường); 

- Hệ thống giám sát thông tin danh tiếng trên mạng Internet (Reputa); 

- Tích hợp các dữ liệu báo cáo phục vụ giám sát, điều hành của các lĩnh vực: 

dịch vụ công, giáo dục, y tế. 

2. Hệ thống phản ánh người dân - Hữu Lũng Smart: 

- Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường là giải pháp triển khai nhằm mục 

đích cho cơ quan nhà nước tiếp nhận các vấn đề phản ánh của công dân, tổ 

chức đối với các vấn đề bất cập trong xã hội.  

- Hệ thống phản ánh hiện trường: 

 Công khai kết quả phản ánh của cơ quan nhà nước. 

 Cung cấp chức năng tương tác: Trong trường hợp kết quả xử lý chưa 

đáp ứng, công dân, tổ chức có thể trao đổi, yêu cầu làm rõ .v.v. về kết 

quả xử lý của cơ quan nhà nước. 

 Đánh giá mức độ hài lòng kết quả xử lý: Cá nhân, tổ chức có thể đánh 

giá mức độ hài lòng đối với kết quả xử lý của cơ quan nhà nước. 
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PHỤ LỤC 02: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP HỮU LŨNG SMART 
 

1 HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT APP CÔNG DÂN 

Để tải và cài đặt ứng dụng thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Vào cửa hàng ứng dụng:  

- App Store với các thiết bị Apple: iPhone, iPad 

- CH Play với các thiết bị Android: Samsung, Oppo, Nokia, Xiaomi, LG, Google, 

Sony, v.v… 

Sau đó nhập từ tìm kiếm với từ khoá: Hữu Lũng Smart 

Bước 2: Chọn vào ứng dụng: Hữu Lũng Smart 

Bước 3: Nhấn “Cài đặt” 

2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP CÔNG DÂN 

2.1 Tài khoản 

2.1.1 Đăng nhập 

Để đăng nhập thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Nhấn vào hình avatar hoặc icon “Cá nhân 

Bước 2: Nhấn vào nút “Hữu Lũng” 

Bước 3: Nhập số điện thoại đã đăng ký  

Bước 4: Nhập mật khẩu đã đăng ký theo số điện thoại 

Bước 5: Nhấn “Đăng nhập” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 2.1 Giao diện đăng nhập 
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PHỤ LỤC 03: HƯỚNG DẪN GỬI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA APP 

 

- Sau khi cài và đăng nhập vào App Hữu Lũng Smart 

Để tạo mới và gửi phản ánh, thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống  

Trong giao diện Hữu Lũng Smart nhấn vào “Phản ánh hiện trường”  
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Bước 2: Nhấn vào icon để tạo mới phản ánh 

 

 

Bước 3: Nhập đầy đủ nội dung phản ánh 

Bước 4: Nhấn nút “Gửi” 

Để biết sử dụng hệ thống: Tại vị trí số (1):  Nội dung phản ánh:  Ghi “Test” để các 

bộ điều hành hệ thống nắm được việc Thử nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DANH SÁCH CÀI ĐẶT APP “HỮU LŨNG SMART” 

CHO NGƯỜI DÂN TẠI CÁC XÃ 

 

TT Xã Số lượng thôn Thời gian Ghi chú 

1 Hồ Sơn 8 Từ ngày 13/7 đến 15/7   

2 Sơn Hà 8 Từ ngày 19/7 đến 22/7   

3 Minh Sơn 10 Từ ngày 26/7 đến 28/7   

4 Đồng Tiến 8 Từ ngày 2/8 đến 5/8   

5 Nhật Tiến 7 Từ ngày 9/8 đến 13/8   

6 Minh Tiến 6 Từ ngày 16/8 đến 17/8   

7 Quyết Thắng 8 Từ ngày 18/8 đến 19/8   

8 Thiện Tân 13 Từ ngày 23/8 đến 24/8   

9 Thanh Sơn 5 Từ ngày 25/8 đến 26/8   

12 Yên Vượng 5 Từ ngày 01/9 đến 03/9   

11 Yên Sơn 5 Từ ngày 6/9 đến 8/9   

10 Yên Bình 9 Từ ngày 6/9 đến 8/9   

13 Yên Thịnh 9 Từ ngày 13/9 đến 14/9   

14 Minh Hòa 6 Từ ngày 15/9 đến 17/9   

15 Hòa Sơn 9 Từ ngày 20/9 đến 24/9   

16 Hòa Bình 5 Từ ngày 27/9 đến 30/9   

18 Hữu Liên 7 Từ ngày 04/10 đến 7/10   

17 Hòa Thắng 14 Từ ngày 11/10 đến 14/10   

19 Tân Thành 10 Từ ngày 18/10 đến 21/10  

20 Cai Kinh 8 Từ ngày 25/10 đến 28/10  

21 Hòa Lạc 8 Từ ngày 01/11 đến 14/11  

Buổi sáng: Từ 08h30 đến 11h00 

Buổi chiều: Từ 14h30 đến 17h00 
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