
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT           Đình Lập, ngày        tháng 5 năm 2022 
V/v cài đặt, sử dụng Trung tâm 

thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 Kính gửi:  

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

- UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Công văn số 1030/STTTT-CĐS ngày 24/5/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc cài đặt, sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành 

tỉnh Lạng Sơn.  

Để theo dõi, sử dụng các chức năng của Trung tâm thông tin chỉ đạo điều 

hành tỉnh Lạng Sơn: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Giám sát hiệu 

quả hoạt động của chính quyền (dịch vụ công, văn bản điện tử); Giám sát, điều 

hành an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của người dân, tổ chức; Giám sát phản ánh báo chí, mạng xã hội; 

Giám sát, điều hành các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; Giám sát an toàn thông 

tin mạng... UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức cài đặt, sử dụng hệ 

thống Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tỉnh Lạng Sơn để theo dõi công 

việc. Cụ thể:  

1.1. Sử dụng trên phiên bản Web 

- Địa chỉ: https://lsn.iocvnpt.com/  

- Tài khoản đăng nhập: ioclangson01 

- Mật khẩu: Vnpt@123 

1.2. Tải, cài đặt ứng dụng 

Tải, cài đặt ứng dụng “IOC Lạng Sơn” trên kho dữ liệu điện thoại di động 

CH Play.  Riêng đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS cài đặt ứng dụng 

bằng cách quét mã QR (Mã QR gửi kèm trên hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành VNPT-iOffice) 

- Tài khoản sử dụng app trên điện thoại: ioclangson 

- Mật khẩu: Vnpt@123 

2. Báo cáo kết quả triển khai, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình đã cài đặt, sử dụng hệ thống 

Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tỉnh Lạng Sơn về UBND huyện (qua 
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Phòng Văn hoá và Thông tin) trước ngày 31/5/2022 để tổng hợp báo cáo theo 

quy định. 

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

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, số điện thoại 0981365881 hoặc Bà Phạm 

Thị Thảo, Chuyên viên Phòng Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Lạng Sơn, điện thoại 0949220169. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT;  

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
 


		2022-05-31T08:16:49+0700


		2022-05-31T08:16:49+0700


		2022-05-31T08:16:49+0700


		2022-05-31T08:18:25+0700




