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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:………/UBND-VHTT 

V/v tuyên truyền, ứng dụng CNTT 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

TP. Ninh Bình, ngày…..…tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Văn bản số 386/STTTT-TTBCXB ngày 06/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, ứng dụng CNTT phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình yêu cầu 

các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm một số 

nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường 

- Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị mìnhvà người dân trên địa bàn tiếp tục duy trì, đẩy mạnh cài đặt ứng 

dụng Ncovi để khai báo sức khỏe y tế; ứng dụng Bluezone để hỗ trợ phát hiện 

truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và thông báo cho 

chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ 

vùng có dịch.  

- Tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh để xử 

lý công việc trên môi trường mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch 

vụ bưu chính công ích để gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người; tăng cường công tác kiểm tra, rà 

soát, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc, kiến nghị liên 

quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, các kênh giao tiếp trên Internet và mạng xã hội.  

- Tăng cường sử dụng các Hệ thống họp trực tuyến để tổ chức các cuộc họp, 

hội nghị góp phần giải quyết kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các 

nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

- Định kỳ trước 11h00’, thứ 6 hằng tuần báo cáo tình hình cài đặt ứng 

dụng Bluzone tại cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND thành phố (qua phòng 

Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp báo cáo tỉnh. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố. 

Tiếp tục phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Y tế, Trung tâm Y tế 

thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống 

đài truyền thanh các cấp với các nội dung cụ thể như: 
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- Thông tin về quan điểm, nguyên tắc, phương châm trong phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; thông tin về nguy cơ do dịch bệnh covid-19 gây ra để 

nhân dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế và 

các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Đưa tin kịp thời, chính xác về dịch Covid-19 tại Ninh Bình để người dân 

tin tưởng và yên tâm phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19;  

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện khai báo y tế 

tự nguyện, khai báo điện tử qua ứng dụng Ncovi, đăng ký thông tin để lấy mã và 

sử dụng mã QR-Code, cài đặt và sử dụng ứng dụng truy vết Bluezone góp phần 

chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đăng tải, tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh Covid – 

19 trên hệ thống trang thông tin điện tử. 

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố 

cài đặt ứng dụng Bluzone; định kỳ chiều thứ 6 hằng tuần tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện của các đơn vị về UBND thành phố, Sở Thông tin và 

Truyền thông theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các 

xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu: VP, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Mỹ Hạnh 
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