
UBANNHAN DAN 

HUYEN NAM  GIANG 
S:  34  /UBND-VX 
V/v triên khai tmg dung 
CNTT trong phOng, chong 
djch Covid-19 
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Nam Giang, ngày2j tháng 7 nám 2020 

KInh giri: 
- Thu truâng các Ca quan, dan vj thuc huyn; 
- Các to chirc Hi, doàn the huyn; 
- Thu truO'ng các co quan, don vj cüa Trung uang, tinh, các 
doanh nghip dóng trên dja bàn huyn; 
- Uy ban nhân dan các xã, thj trân. 

Thirc hin Cong van sO 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Quàng Nam ye vic triên khai rng diing CNTT trong phông, chông djch 
covid-19, Uy ban nhân dan huyn yêu câu các Co quan, ban ngành, Hôi, doàn the 
huyn, các don vj càa Trung uang, tinh, các doanh nghip dóng trên dja bàn huyn, 
UBND các xa, thj trail triên khai thirc hin tot các ni dung sau: 

1. Triên khai cal dt tTrng dyng BlueZone' ('á'ng ding truy vê1) trên thiêt b 
di ding. 

- Thu tru&ng CáC co quan, dan vj thuc huyn, Thu trung CáC co quan dan vj 
cüa Trung uong, tinh, các doanh nghip dóng trên dja bàn huyn, Chü tjch UBND các 
xã, thj trân chi do, hithng dan can b cong chü'c, viên chirc, nhân viên, nguè'i lao 
dng và nhân dan trong Ca quan, dan vj, dja phuong mInh cài dt 1rng diing BlueZone 
vào din thoi, trng can b, cong chüc, viên chirc phâi guang mâu cài dt cho mInh 
và ngui than. 

- UBND các xã, thj trân vn dng, hirng dan cài dt rng ding den tü'ng h dan 
trên dja bàn quàn l; to chüc tuyên truyên thuô'ng xuyên trên h thông truyên thanh co 
sO; dan poster ti khu virc b phn mt cua cüa don vj, UBND các xã, thj trân, nhà 
sinh hoat van hóa, các diem cong cong tren dja bàn xa, thj trân, thôn, ciim dan cu 
thuc dja bàn quân 12. 

- PhOng VAn hóa- Thông tin chü trI, phôi hçip vi B phn Cong ngh thông tin 
cüa VAn phOng HDND-UBND huyn, Trung tam VAn hóa- The thao và Truyên 
thanh- Truyên hInh huyn, UBND các xã, thj trân, can b diem chôt ch.n to chuc 
hthng dan ngi.thi dan thrc hin cài d.t irng diing BlueZone; phôi hc'p vói các dan vj 
cung cap djch vii vien thông triên khai nhAn tin tren Zalo, SMS cho ngi.thi dan dê nghj 
1rng dyng BlueZone. 

Cal dat  ng dung: BuOc 1: Vào kho ng dung CHPIay (Androl) hoac Appstore (ios).Biràc 2:gO tir khóa BlueZone 
trong rniic tim kim. Btxàc 3: chn Crng dung  BlueZone rôi cai dat. Budc 4: m& :rng dung vã cho phép BlueZone truy cp 
mQt so quyên can thiêt. 
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- Trung tam Van hóa-Th thao vâ Tuyn thanh-Truyên hInh huyn tang cung 
cong tác thông tin tuyên truyên trên các phucing tin thông tin di chüng ye câi dat, 
&ng diing BlueZone phông, chông djch Covid-19 dê ngui dan biêt vâ thçrc hin. 

- Các Hi, doàn the: Phi nü, Doàn thanh niên, Nông dan phát dng phong trào 
cài dt rng diing BlueZone trong toàn b hi viên, doàn viên, thanh niên vâ h trV 
ngui dan cài dt irng dirng. 

- Trung tam Y tê huyên chi dto, huóng dn cho bnh nhân và nguô'i nhà cài dt 
irng diing BlueZone khi den khám, chüa bnh tai  cac Co sâ y tê. 

2. Day m,nh frng thing CNTT trong cong vic. 
Các cci quan, don vj, dja phuong tiêp tc chi do, triên khai thirc hin có hiu 

qua các ni dung yêu câu ti mvc  2, Cong van so 4248/UBND-KGVX ngày 
28/7/2020 cüa UBND tinh. 

Yêu cu Thu trithng các Co quan, don vj, Chu tjch UBND các xà, thj trân to 
chüc triên khai thuc hiên./. 

T\bo'i iihâii: 
- Nhu trn; PHO CHU TI 
- TT Huyn üy (b/c); 
- TT HDND, UBND, Ban TT UBMTTQVN huyn; 
- CPVP; 
- Chuyên viên VX; 
- Liru: VT. 

A Vô TO Phiing 
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UY BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG NAM 

S: 4248 /UBND-KGVX 

V/v triên khai 1'rng diing CNTT 
trong phông, chông djch bnh 
Covid-19 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p -  Tir do - Hanh phuic  

Quáng Nam, ngày 28 tháng 7 nám 2020 

yIN PIIONG tiDNDUBND 
i-1UY1N NAM GIANG 

 

Kinh g1ri: 
- Các Sâ, Ban, ngành, doàn th cüa tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thành phô; 
- UBND các xã, phithng, thj trân; 
- Các doanh nghip trén dja bàn tinh. 

,, s•.... 4i2.  ........... 
DEN  Ngà)I' 
chuyefl: . .. 

a 

 

Thirc hin chi do cña Thu ttthng ChInh phü, Tinh üy và UBND tinh v 
triên khai quyêt 1it, dông b các giái pháp nhãm kiêm soát, phông, chông djch 
bnh Covid-19, theo do vic irng ding cong ngh cong tin dóng vai trO bet sirc 
quan tr9ng trong cong tác phOng, chông djch bnh Covid- 19; UBND tinh yeu 
câu các Sâ, Ban, ngành, UBND các huyn, thj xã, thành phô, UBND các xã, 
phi.thng, thj trân thirc hin các nhim vi cii the thu sau: 

1. Trin khai cài dat frng ding Bluezone' (frng thing truy vt) trên 
thiêt bj di dng 

- Các Sâ, Ban ngành, doàn th cüa tinh, UBND các huyn, thj, thành ph& 
UBND các xä, phithng, thj trân chi dao  can b, Cong chüc, viên chirc, ngui lao 
dng trong dcm vj cài d.t üng ding Bluezone, trng can b phái gucmg mâu cài 
dt cho mInh và ngui than. 

- Sâ Thông tin và Tmyn thông chü tn, phi hçip vói Báo Quàng Nam, 
Dài Phát thanh - Truyên hInh Quãng Nam, Cong Thông tin din tir tinh, can b 
tai các diem chôt chn to chirc huàng dan nguài dan thrc hin cài dt img dting 
Bluezone; triên khai nhàn tin trên Zalo và SMS cho ngiRi dan die nghj cài rng 
diing Bluezone; chi diao tuyên truyên den ngui dan trên dja bàn tinh thông qua 
h thông truyên thanh c sâ và djnh k' nhãc 1i. 

- Tinh doàn Quãng Nam phát dng phong trào cài (mg diing Bluezone 
trong toàn b doàn viên, thanh niên và hO trq nguYi dan cài dat. 

- Sâ Y t chi dao  các beth vin, Trung tam y t hrnrng dn cho beth  nhân 
và ngrnñ nhà cài dt üng diing Bluezone khi diên khám bnh. 

1 Cài üng ding: Buâc 1: vào kho üng ding CHP1ay(Androi) hoc Appstore (ioS). 
Buàc2: go tcr khóa "Bluezone" trong miic tim kiêm. BixOc 3: ch9n Ung dung Bluezone rOi cài 
dat. Buàc 4: mi üng diing và cho phép Bluezone truy cp mt s quyên can thiêt. 



2 

- Si Van boa, Th thao và Du lich yêu cu các nhà hang, khách stn, các 
dan vj lü hành... trên dja bàn phô biên, khuyên nghj khách hang cài Bluezone; 
dé nghj cac don vj, doanh nghip truyên thông, quàng cáo ngoài tthi h trçY 
tuyên truyên cho irng diing trên các man hInh quáng cáo ngoài tthi. 

- Sâ Giao thông 4n tãi chi dao  các don vj hang không, ththng st ph 
biên huàng dan cài dt iirng diing Bluezone cho hành khách tai  các san bay, nhà 
ga, ben Xe, ben bãi... 

- Sâ Cong Thuang và Ban Quãn 1 Khu kinh t ma Chu Lai chi dao  trin 
khai cai dt (mg d%Tng Bluezone den các doanh nghip, các ciim cong nghip, ca 
sO' kinh doanh tui các trung tam thuang mai,  các chci... trong linh virc phii trách. 

- SO' Giáo diic và Dào tao  chi do các Ca sO' giáo diic trên dja bàn huO'ng 
dan h9c sinh, sinh viên có din thoai di dng thông minh cài üng diing Bluezone 
và cài cho nguO'i than. 

- UBND các huyn, thj xä, thành ph& UBND các xã, phuO'ng, thj tthn 4n 
dng, huâng dan cài dt i1rng d1ing den các h dan trên dja bàn quán 1; tuyen 
truyên thu&ng xuyên thông qua h thông truyên thanh ca sO'; dan poster tai  khu 
vrc b ph.n mt cüa, nhà sinh hoat van hóa, các diem cong cong  trên dja bàn 
quàn 1'. 

- Các doanh nghip trên dja bàn tinh trin khai cài dt irng diing Bluezone 
cho tat cã ngithi lao dng tai  don vj mmnh. 

2. Dy mtnh frng diing CNTT trong cong vic 

- Tang cuO'ng sir diing h thng quán 1 van bàn và diu hành d 1p  ljch 
cong tác, quãn lr, xir 1 cong vic (ca trao dOi ni b) và thirc hin phê duyt 
van bàn thông qua tài khoãn duçic cap, chi k' so. 

- Theo dOi và phân cong cong vic xü 1' và trã h so cüa th chüc, cong 
dan trên Cong Djch vi cong trtxc tuyên (Cong Djch vi cong Quôc gia, Cong 
Djch vi Cong trrc tuyen cüa tinh) và H thông thông tin mtt cira din tO'. 

- lIch circ sO' diing h thng h9p tr1rc tuyn cüa tinh vO'i 2 mO hInh trin 
khai nhu sau: 

+ Mo hInh 1 (dim ctu - da dim cu): d t chüc cho các cuc hp trin 
khai tai  nhiêu vj tn diem câu khác nhau. Mo hjnh nay chü yêu áp diing dôi vO'i 
nhü'ng cuc h9p cO lãnh dao  UBND tinh chü trI, dã thiêt 1p ha tang san cO trên 
co sO' h thông HOi  nghj truyên hInh trirc tuyên cüa tinh. 

+ Mo hInh 2 (dim - dim): d t chO'c cho các cuc h9p quy mO nhO, 
nhäm trao dôi cOng vic giüa các cá nhân, trao dOi thông tin không mat; trong do 
tat cá các diem kêt nôi dêu là thiêt bj din tO' cá nhân (laptop/din thoai...) bang 
các phân mêm ho trç nhu Webex, Skype... 

- SO' Thông tin và Truyn thông b6 trI can b k9 thut, du&ng tmyn M 
trcy boat dng cho các don vi. 
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UBND tinh yêu cu các ca quan, &m vj, dja phixcmg trin khai thiic 
hiên./. 

Noi nhin: 
- Nhu trên; 
- TTTU, TT HDND tinh; 
- ChU tjch, các PCT UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- CPVP; 
- Lmi: VT, KTTH, KGVX (Hu). 

TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 
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