UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 674/STTTT-BCVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2021

V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc
cử tri qua qua hệ thống hội nghị truyền hình
để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp Viễn thông.
Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai hướng dẫn phương án
tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri qua hệ thống hội nghị truyền hình (Hệ thống họp
trực tuyến của hãng Polycom) để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp hạn chế tập
trung đông người như sau:
1. Đối với các cuộc họp từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố:
Thực hiện tổ chức các cuộc qua Hệ thống họp trực tuyến của hãng Polycom
đang được sử dụng (do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông quản lý hệ
thống trung tâm) của tỉnh Gia Lai để họp (đã tổ chức họp nhiều lần).
2. Đối với các cuộc họp tổ chức theo huyện hoặc theo từng xã:
- Cách bố trí các điểm cầu trung tâm:
+ Bố trí tại UBND tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất sử dụng các
phòng họp hiện có tại UBND tỉnh để làm điểm cầu trung tâm kết nối đến đến cấp
huyện, cấp xã.
+ Bố trị tại UBND các huyện, thị xã, thành phố:
Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất sử dụng các phòng họp hiện có tại
UBND các huyện, thị xã, thành phố để làm điểm cầu trung tâm kết nối đến cấp xã.
- Đối với các điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn (cấp xã):
a) Đối với các xã đã lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và
Truyền thông đề xuất sử dụng hệ thống này họp đến cấp xã. Nếu số lượng cử tri
đông có thể chia thành từng nhóm theo tổ, thôn,… có thể sử dụng các máy vi tính
có kết nối mạng Internet để kết tham gia họp đảm bảo thực hiện theo đúng qui định
phòng chống dịch.
b) Đối với các xã chưa trang bị hệ thống họp trực tuyến có thể sử dụng các
thiết bị di động thông minh hoặc máy vi tính có kết nối mạng Internet để kết tham
gia họp.
Các thiết bị cần thiết cho 1 điểm cầu bao gồm: 01 Máy vi tính; 01 tivi và dây
HDMI; 01 micro kết nối máy tính để phát biểu khi cần thiết; đường truyền internet
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(băng thông tối thiểu 05Mb).
+ Về tài liệu hướng dẫn cài đặt và hỗ trợ kỹ thuật: Tài liệu hướng dẫn cài đặt
sẽ gửi qua nhóm Zalo, đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tạo lập
nhóm Zalo kỹ thuật để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và hỗ trợ, kết
nối họp trực tuyến từ huyện xuống xã sử dụng hệ thống hội nghị Polycom.
+ Về đường truyền internet, mạng WAN: Đề nghị các nhà mạng hỗ trợ mở
rộng băng thông đảm bảo cho các cuộc họp không bị nghẽn mạng xảy ra.
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ:
+ Ông: Nguyễn Văn Minh - điện thoại 0935039479 ( Hỗ trợ đường
truyền internet).
+ Ông: Nguyễn Dũng - điện thoại 0931636869.
+ Ông: Nguyễn Văn Huỳnh - điện thoại 0905272869 ( Hỗ trợ kỹ thuật).
Lưu ý: Giải pháp trên có thể áp dụng thực hiện được cho các cuộc họp chỉ
đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi cần thiết.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan
tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- T.T. Tỉnh ủy (báo cáo);
- T.T. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Ban, Đảng của Tỉnh ủy;
- Các Hội, Đoàn thể;
- Lưu: VT, P. CNTT, P.BCVT.
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