
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-UBND 
 

Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả tải, cài đặt và thử nghiệm Chatbot “Trợ lý ảo - tỉnh Lạng Sơn” 

phục vụ Cán bộ, công chức, viên chức (tính đến ngày 02/6/2022) 

  

Căn cứ Công văn số 974/STTTT-HTS ngày 17/5/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc thử nghiệm Trợ lý ảo phục vụ Cán bộ, công chức, viên 

chức. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả triển khai thực hiện như 

sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai: UBND huyện đã ban hành Công văn số 

787/UBND-VHTT ngày 23/5/2022 về việc việc thử nghiệm Trợ lý ảo phục vụ 

cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn 

vị triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tải 

ứng dụng Chatbot về sử dụng. 

2. Kết quả thực hiện: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND 

các xã, thị trấn đã triển khai phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và cài 

đặt được 48/90 tài khoản, thực hiện trải nghiệm trên điện thoại cá nhân. 

3. Vướng mắc, yêu cầu hiệu chỉnh: Giọng đọc của Bot nhanh, liền 

mạch, không ngắt câu, đoạn. Đề nghị hiệu chỉnh lại tốc độ đọc và ngắt câu, 

đoạn. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Thông tin và 

Truyền thông xem xét, tổng hợp./.  

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng VHTT huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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