
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VH 

V/v đôn đốc sử dụng Trung tâm thông tin  

chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn (IOC) 

Hữu Lũng, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; Chi cục Thống kê huyện; Chi cục Thuế khu 

vực I; Trung tâm Y tế huyện; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn huyện; 

- Chi nhánh, PGD các ngân hàng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 428/STTTT-CĐS ngày 06/3/2023 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc đôn đốc sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành 

tỉnh Lạng Sơn (IOC). Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn (IOC) 

cung cấp, cập nhật số liệu thường xuyên, theo thời gian thực trên 09 lĩnh vực: 

Giám sát điều hành kinh tế - xã hội; Giám sát điều hành lĩnh vực y tế; Cửa khẩu số; 

Giám sát điều hành văn bản điện tử; Giám sát điều hành giáo dục; Giám sát lĩnh 

vực hành chính công; Hệ thống Camera giám sát; Giám sát điều hành phản ánh 

kiến nghị; Hệ thống giám sát mạng xã hội. Người sử dụng có thể theo dõi dữ liệu 

theo toàn tỉnh, theo đơn vị cấp huyện, theo lĩnh vực quản lý,… 

 Để khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, UBND 

huyện đề nghị thủ trưởng các phòng ban, đơn vị tải ứng dụng trên điện thoại thông 

minh, vào CH Play đối với máy điện thoại hệ điều hành Android hoặc vào App 

Store đối với máy điện thoại hệ điều hành IOS, tìm từ khóa “IOC Lạng Sơn” để tải 

về sử dụng trên Smatphone hoặc truy cập đường dẫn: https://ioc.langson.gov.vn để 

dùng trực tiếp trên máy tính. 

 - Tài khoản đăng nhập: huyenhuulung01 

 - Mật khẩu: Vnpt@123 

Trong quá trình thực hiện, thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ đầu mối 

Ông Vi Văn Lập - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, điện thoại 0945.168.181. 

UBND huyện đề nghị các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT.                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Quốc Phong 

https://ioc.langson.gov.vn/
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