
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

TRUNG TÂM TIN HỌC 
 

Số: 361 /TTTH-KT 

V/v phục vụ Hội nghị trực tuyến  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 06  tháng 7 năm 2020 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Văn phòng Bộ Tư pháp; 

- Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

 

Căn cứ văn bản số 323/VPCP-QT ngày 10/01/2013 của Văn phòng Chính 

phủ về phục vụ hội nghị trực tuyến và văn bản số 5376/VPCP-QT ngày 

03/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý bố trí hệ thống truyền hình hội 

nghị của Chính phủ để Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 

tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 vào sáng ngày 

17 tháng 7 năm 2020 (bắt đầu từ 8h00) tại Trụ sở Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, 

Ba Đình, Hà Nội và Văn phòng UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, 

Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức 

bảo đảm kỹ thuật: 

1. Cục Bưu điện Trung ương, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

chuẩn bị trang thiết bị, bố trí nhân lực phối hợp với Văn phòng UBND các 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, chạy thử các nguồn điện dự 

phòng và bảo đảm vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất 

phục vụ chu đáo Hội nghị này. 

2. Văn phòng UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nhân 

lực phối hợp với cán bộ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuẩn bị 

kỹ thuật, vận hành và chạy thử hệ thống tại phòng họp Văn phòng Ủy ban. 

3. Văn phòng Bộ Tư pháp phối hợp bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để phục 

vụ Hội nghị. 

Thời gian vận hành và chạy thử hệ thống: 15 giờ 00 phút, ngày 16/7/2020. 

Mọi vướng mắc tại các điểm cầu xin liên hệ: Đ/c Điều Huy Mạnh - Trưởng 

phòng, Phòng Kỹ thuật, ĐT: 091.300.7161; đ/c Nguyễn Văn Trường - Phó 

Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật, ĐT: 091.731.6531./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCN Nguyễn Xuân Thành (để b/c); 

- Cục QT (để p/h); 

- Tổng Công ty VNPT VinaPhone (để p/h); 

- Ban KHDN - VNPT Vinaphone (để p/h); 

- TTTH: BGĐ, Phòng KT (để t/h); 

- Lưu: VT, Hg (02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hà 
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