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                   KHẨN 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;  

- Trưởng Công an huyện; 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; 

- Trưởng các đồn biên phòng: Chiềng On, Chiềng Tương; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 

Ngày 21/6/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1141/UBND-

VHTT về việc đôn đốc việc tăng cường ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch 

Covid-19. Tuy nhiên việc ứng dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thấp. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Sơn La tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng 

chống Covid-19 tỉnh Sơn La ngày 12/8/2021 về việc tăng cường triển khai ứng 

dụng CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Để có cơ sở nắm bắt số liệu về công tác triển khai ứng dụng CNTT trong 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng thời yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân của huyện sử dụng 

điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp 

xúc gần Bluezone. 

2. Tất cả các cơ quan, đơn vị phải niêm yết công khai mã QR-Code phục 

vụ cho việc kiểm soát dịch. Cử cán bộ hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân 

khi ra/vào cơ quan, tổ chức, công sở, các địa điểm công cộng phải cài đặt, sử 

dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ việc quét mã QR-Code (theo hướng dẫn 

tại công văn số 543/STTTT-TTBCXB ngày 13/5/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh có gửi kèm). 

3. Báo cáo số liệu sử dụng ứng dụng Bluezone và việc niêm yết công tác 

mã QR-Code của đơn vị về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện) trước ngày 20/8/2021. 
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Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện; các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; các cơ sở 

lưu trú du lịch trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT, Hưng, 25b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
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