
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v Vận hành Trợ lý ảo hỗ trợ 

cho cán bộ, công chức, viên 

chức và cho người dân, doanh 

nghiệp, tổ chức trên địa bàn 

thành phố. 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn 706/UBND-KGVX ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc vận hành chính thức Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, 

viên chức và cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh. UBND 

thành phố đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác  tuyên  truyền về tính năng, hiệu quả và hướng dẫn  

sử dụng Trợ lý ảo, tạo thói quen sử dụng các nền tảng cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

2. Tiếp  tục  triển  khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị cài đặt và sử dụng Trợ lý ảo phục vụ công tác chuyên môn; đảm 

bảo phát huy tối đa hiệu quả nền tảng; tải ứng dụng Chatbot về sử dụng trên kho 

ứng dụng App Store đối với hệ điều hành IOS hoặc CHPlay đối với hệ điều 

hành Android của điện thoại thông minh. 

(Gửi kèm theo tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Trợ lý ảo trên hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành iOffice) 

 UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị  nghiêm túc triển khai thực 

hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang Thông tin điện tử TP;           

- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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