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Số:           /UBND-VH 

V/vsử dụng tài khoản phần mềm 

chuyển đổi văn bản thành giọng 

nói Mobifone AI trong hoạt động 

phát thanh 

Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 1491/STTTT-BCVT ngày 29/7/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc chuyển giao tài khoản phần mềm 

chuyển đổi văn bản thành giọng nói Mobifone AI trong hoạt động phát thanh.  

Từ ngày 01/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã ký 

hợp đồng và chính thức trả phí dịch vụ cho đơn vị triển khai phần mềm chuyển đổi 

văn bản thành giọng nói trong hoạt động phát thanh. Để triển khai thực hiện hiệu 

quả ứng dụng phần mềm trong công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, UBND 

huyện yêu cầu: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND các 

xã, thị trấn tích cực sử dụng ứng dụng chuyển đổi văn bản thành giọng nói để hỗ 

trợ công tác tuyên truyền, biên tập, sản xuất tin, bài, thông báo phát trên đài truyền 

thanh cơ sở hoặc các phương tiện truyền thông khác của các đơn vị. 

Thông tin tài khoản sử dụng ứng dụng như sau: 

- Địa chỉ trang web sử dụng ứng dụng: https://mobifone.ai/#/ 

- Tài khoản: ttiendung@langson.gov.vn (mục Dành cho doanh nghiệp)  

- Mật khẩu: sotttt@123 

(Hướng dẫn sử dụng ứng dụng chi tiết gửi kèm theo Công văn này) 

 Các đơn vị quán triệt các cá nhân được giao quản lý, sử dụng phần mềm 

không tự ý thay đổi mật khẩu Phần mềm, không sử dụng Phần mềm vào mục đích 

cá nhân hoặc chuyển đổi các văn bản có nội dung không liên quan đến công tác 

tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng 

mắc, đề nghị liên hệ về Sở Thông tin và Truyền thông, thông qua Phòng Bưu 

chính, Viễn thông (sđt: 02053.815.752 / 0975.189.151 - đ/c Dũng) hoặc đầu mối 

hỗ trợ dịch vụ của Mobifone (sđt: 0904.057.669 - đ/c Mạnh; sđt: 0934.200.388 - 

đ/c Huyên)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Trần Quốc Phong 

https://mobifone.ai/#/
mailto:nqchat3689@gmail.com
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