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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

Số:             /UBND-VHTT 

V/v triển khai ứng dụng Công 

nghệ thông tin truyền thông để 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các cơ quan Đoàn thể 

- Các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc TW, trực thuộc Tỉnh 

đóng trên địa bàn huyện; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 1135/STTTT-VP ngày 03/08/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để 

phòng chống dịch bệnh COVID-19; UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc TW, trực thuộc Tỉnh đóng trên địa bàn huyện tăng cường triển khai 

các ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và phòng chống dịch 

COVID-19, cụ thể: 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị HCSN 

thuộc UBND huyện , các cơ quan, đơn vị trực thuộc TW, trực thuộc Tỉnh đóng trên 

địa bàn huyện gương mẫu cài đặt cho mình và người thân ứng dụng NCOVI và 

ứng dụng Bluezone; khuyến nghị mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng 

dụng NCOVI và Bluezone. 

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong những công việc sau: 

- Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để lập lịch công tác, 

quản lý, xử lý công việc (cả trao đổi nội bộ) và thực hiện phê duyệt văn bản 

thông qua tài khoản được cấp, chữ ký số. 

- Theo dõi và phân công công việc xử lý và trả hồ sơ của tổ chức, công 

dân trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện và Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử. 

- Ứng dụng các phần mềm họp trực tuyến để tổ chức các cuộc 

họp không yêu cầu tính bảo mật; trong đó tất cả các điểm kết nối đều là thiết bị 

điện tử cá nhân (laptop/điện thoại thông minh,…). 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn để học 

sinh có điện thoại di động thông minh cài NCOVI, Bluezone và cài cho người thân 

khi tham gia kỳ thi THPT. 

3. Ban quan lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo triển khai, vận động các nhà 

hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh lưu trú... phổ biến, 
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khuyến nghị khách hàng cài ứng dụng NCOVI, Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc 

ra, vào đơn vị. 

4. Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn liên quan phổ biến đến sân bay, cảng 

tàu, các doanh nghiệp vận tải, chợ,… việc cài đặt cài đặt ứng dụng NCOVI, 

Bluezone. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường đưa tin tuyên 

truyền các phương tiện thông tin đại chúng và định kỳ nhắc lại để người dân nắm 

bắt thông tin và chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch 

COVID-19 và việc cài đặt các ứng dụng như NCOVI, Bluezone. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể phát động phong 

trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài Bluezone và NCOVI. 

7. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhắn tin Zalo, SMS cho 

người dân đề nghị cài NCOVI, Bluezone và định kỳ nhắc lại; hiển thị thông báo đề 

nghị cài đặt Bluezone, NCOVI và thông tin hướng dẫn cài trên các kênh wifi công 

cộng, sân bay, bến cảng,... 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 1135/STTTT-VP ngày 03/08/2020 Sở Thông tin và 

Truyền thông) 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TTr: HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

     KT.CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
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