
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC 
 

V/v cung cấp thông tin, dữ liệu và kết 

nối camera phục vụ chỉ đạo, điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên 

và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo 

dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Nội vụ, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh. 

 

  

Thực hiện Công văn số 10361/VPCP-KSTT ngày 10/12/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về cung cấp thông tin, dữ liệu và kết nối camera phục vụ chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan dự 

thảo bài viết giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn theo đề cương gửi kèm theo Công văn 

trên, trình UBND tỉnh trước ngày 25/02/2021. 

 2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y 

tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thống kê theo chức năng, nhiệm 

vụ cung cấp thông tin liên quan giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn theo đề cương gửi 

kèm theo Công văn trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 

20/02/2021. 

 3. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng 

Chính phủ trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu và kết nối hệ thống camera 

giám sát của địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm 

Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 Công văn số 10361/VPCP-KSTT và Đề cương bài viết được sao gửi kèm 

theo qua VNPT-iOffice. 
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 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT).    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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