
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HOÁ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:                /UBND-VHTT 

V/v báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hệ thống 

Hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2022. 

Thiệu Hóa, ngày        tháng       năm 2022 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 2641/STTTT-CNTT ngày 02 tháng 12 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hệ 

thống Hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2022. UBND huyện đề nghị các đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Nội dung yêu cầu báo cáo: 

 - Số lượng các cuộc họp truyền hình trực tuyến trong 01 năm công tác; 

 - Tình trạng sử dụng hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin của phòng 

họp trực tuyến; 

 - Chất lượng hoạt động của hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin của 

phòng họp trực tuyến. 

 2. Đối tượng thực hiện báo cáo: UBND cấp xã. 

 3. Cơ quan nhận báo cáo: UBND huyện (qua phòng Văn hoá và Thông tin). 

 4. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (địa 

chỉ: http://baocao.thanhhoa.gov.vn) hoặc trên TD office (khi hệ thống có sự cố). 

 Cách thức truy cập, xác thực tài khoản, nhập báo cáo (có phụ lục tài liệu 

hướng dẫn kèm theo). 

 5. Thời gian gửi báo cáo: 

 UBND các xã, thị trấn gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Văn hoá 

và Thông tin) trước ngày 15/12 hàng năm. 

 6. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm. 

 7. Thời gian chốt số liệu: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo 

đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo. 

 8. Mẫu đề cương báo cáo:  Biểu mẫu số 06/STTTT kèm theo 

 9. Biểu mẫu số liệu: Biểu mẫu số 07/STTTT kèm theo 

http://baocao.thanhhoa.gov.vn/


 10. Căn cứ pháp lý: Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị 

truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

 UBND huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lực 

 



 


		loihv.thieuhoa@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-05T16:35:31+0700


		luchv.thieuhoa@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-05T17:31:33+0700


		2022-12-06T09:07:16+0700


		2022-12-06T09:07:17+0700


		2022-12-06T09:07:46+0700




