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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 
 

V/v triển khai hệ thống hội nghị            

truyền hình trực tuyến  

Mega V-Meeting 
     

 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành. 
           

 

Xem xét Công văn số 371/VNPT-LS-CNTT ngày 28/3/2020 của Viễn 

thông Lạng Sơn về việc đề xuất chương trình chung tay hỗ trợ UBND tỉnh Lạng 

Sơn phòng chống dịch COVID-19, Công văn số 503/STTTT-CNTT ngày 

30/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất phương án tiếp 

nhận nội dung hỗ trợ sử dụng miễn phí dịch vụ Hội nghị truyền hình trực tuyến, 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý phương án tiếp nhận nội dung hỗ trợ sử dụng miễn phí dịch vụ 

Hội nghị truyền hình trực tuyến như đề xuất của Viễn thông Lạng Sơn, Sở 

Thông tin và Truyền thông tại các Công văn trên. 

2. Các sở, ban, ngành phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn 

thông Lạng Sơn để triển khai tiếp nhận sử dụng dịch vụ Hội nghị truyền hình 

trực tuyến; chủ động chuẩn bị những nội dung sau: 

- Máy vi tính xách tay hoặc máy tính bảng IPAD, điện thoại thông minh 

có kết nối mạng internet hoặc wifi để đăng nhập tài khoản vào hệ thống hội nghị 

trực tuyến Mega V-Meeting của VNPT, có thể họp mọi lúc, mọi nơi. 

- Đối với các cơ quan, đơn vị đã có phòng họp được trang bị tivi, loa, 

micro cần trang bị thêm thiết bị camera, kết nối mạng internet đăng nhập tài 

khoản vào hệ thống hội nghị trực tuyến Mega V-Meeting của VNPT, phục vụ 

họp cố định tại phòng họp. 

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông 

Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng hỗ trợ của Viễn thông Lạng 

Sơn tổ chức khảo sát, xây dựng phương án triển khai cụ thể; thực hiện lắp đặt, 

tập huấn hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị, cử cán bộ kỹ thuật trực 

duy trì, vận hành hệ thống khi có các cuộc họp theo yêu cầu. Thời gian thực hiện  

cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình trực tuyến Mega 

V-Meeting tại các cơ quan, đơn vị từ ngày 01/4/2020 đến ngày 04/4/2020. 

4. Viễn thông Lạng Sơn hỗ trợ miễn phí cước sử dụng tài khoản hệ thống 

hội nghị truyền hình trực tuyến Mega V-Meeting trong giai đoạn phòng chống 
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dịch bệnh Covid-19, khai báo cho mỗi cơ quan, đơn vị 03 tài khoản sử dụng, hỗ 

trợ vận hành hệ thống khi có các cuộc họp trực tuyến.  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (b/c);   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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