
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
 

 Số:            /UBND-CNTT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2021 
 

V/v đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 

  

  

            Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp viễn thông; 

- Báo Thanh Hóa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động 

triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong phòng, chống dịch 

Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc chấp hành nghiêm quy 

định “5K + Vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch 

là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương 

vẫn còn hạn chế. 

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch 

Covid-19; trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 462-

CV/BTGTU ngày 26/8/2021 và tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông 

tại Tờ trình số 1785/TTr-STTTT ngày 25/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương chỉ đạo triển khai,thực hiện việc thiết lập đăng ký “Điểm 

kiểm dịch”, quét mã QR tại trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để 

thực hiện kiểm soát người vào, ra và khai báo y tế điện tử, phục vụ truy vết 

nhanh khi cần thiết; trong trường hợp người đến giao dịch, làm việc không có 

điện thoại thông minh, thì nhân viên kiểm soát cung cấp tờ khai bản giấy, yêu 

cầu thực hiện khai báo y tế theo quy định.  

- Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các 

cơ quan, đơn vị có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone, Smart Thanh Hóa và khai báo y tế điện tử. 
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- Thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục 

hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử theo Chỉ thị số 

12/CT-UBND ngày 01/4/2020 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường sử dụng hình thức họp, giao ban trực tuyến để 

nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm nguy cơ 

lây lan dịch bệnh. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-

19 theo Kế hoạch số 26-KH/BTGTU ngày 17/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình hiện nay. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong 

phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và các 

đơn vị triển khai; tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm 

trong đăng tải, phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả ứng dụng 

công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (bao 

gồm cả số liệu được kết xuất từ các phần mềm nền tảng). 

3. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ứng dụng hiệu quả các nền 

tảng công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia 

phát triển, gồm: nền tảng khai báo điện tử và quản lý thông tin người ra vào; nền 

tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến; 

nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và các ứng dụng của tỉnh, gồm: Bản đồ 

số kiểm soát dịch bệnh Thanh Hóa; Hệ thống phần mềm phòng, chống, đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong doanh nghiệp; Hệ thống Robot call 

(Tổng đài tự động) truy vết phòng, chống dịch Covid-19. 

- Chủ trì, tổng hợp, cập nhật, cung cấp thông tin chính thống của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sớm nhất đến các cơ quan báo chí, truyền 

thông và các nhà mạng viễn thông. Đối với các khuyến cáo, Ban Chỉ đạo tỉnh 

cần kịp thời xây dựng nội dung chuyển cho các nhà mạng để gửi tin nhắn điện 

thoại đến tất cả các thuê bao trong tỉnh; khi có trường hợp cần truy vết nhanh, 

yêu cầu nhà mạng sử dụng công nghệ truy vết thông qua số thuê bao di động. 

- Triển khai các giải pháp khám chữa bệnh từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu 

khám, chữa bệnh của người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phương án linh hoạt, 

phù hợp phục vụ khai giảng, dạy học bằng hình thức trực tuyến khi cần thiết, 
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đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và UBND tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An 

toàn Covid-19" theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Tổ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

- Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai các ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 

Quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ có liên quan để triển 

khai các giải pháp công nghệ phòng, chống Covid-19. 

6. VNPT Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, Mobifone Thanh Hóa 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện có để truyền tải 

thông tin, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng sử dụng công nghệ truy vết thông qua 

số thuê bao di động. 

7. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội, hiệp hội đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên cài đặt, sử dụng dụng ứng 

dụng Bluezone, Smart Thanh Hóa, quét mã QR, khai báo y tế điện tử.   

8. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thông 

tin, tuyên truyền về ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả 

thực hiện các chỉ đạo nêu trên trước ngày 15/9/2021; đồng thời, gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 18/9/2021./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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