UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 551 /STTTT-CNTT

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 5 năm 2021

V/v đề nghị tăng cường triển khai, sử
dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ
phục vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trong tình hình mới

KHẨN

Kính gửi:
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh,
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; Hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đại học Thái Nguyên;
- Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1886/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh
tại về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch
Covid-19; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và đề nghị Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một
số nội dung cụ thể như sau:
1. Nghiên cứu Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành 1
(có Tài liệu giới thiệu kèm theo) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên
truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công
nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, địa phương và địa điểm cụ
thể để ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng
dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.
2. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở
làm việc, trong các cuộc họp, hộ gia đình, trường học, các bến tàu, xe và trên các
phương tiện giao thông công cộng (thực hiện theo Phần 2 của Tài liệu giới thiệu
gửi kèm).
3. Đề nghị Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng
thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền nội
dung Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19
trong tình hình mới sâu rộng đến người dân, góp phần tích cực trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; khuyến khích chuyển thể nội dung
Bộ giải pháp gồm: Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 (Bluezone); Hệ thống quản lý tờ
khai y tế tự nguyện (NCOVI); Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng; Ứng dụng Khai báo y tế cho
người nhập cảnh (VHD); Hệ thống Bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 tại các địa điểm công cộng.
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của Tài liệu thành các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ tiếp cận
như clip ngắn, infographic...
Thông tin liên hệ để phối hợp thực hiện:
- Ông: Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
(Điện thoại: 0912. 988. 497).
- Ông: Đào Ngọc Tuất, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và
Truyền thông (Điện thoại: 0913. 286. 232).
- Bà Bùi Thị Thu Hương, Trưởng phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở
Thông tin và Truyền thông (Điện thoại: 0915. 260. 060).
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Y tế;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Sở TT&TT: GĐ, PGĐ, các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT, CNTT.
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