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V/v triển khai áp dụng các giải pháp 
công nghệ trong phòng, chống dịch 

Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày         tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Tòa án nhân dân huyện; 
- Viện Kiểm sát nhân dân huyện;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 869/STTTT-CNTT ngày 20/5/2021 của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Long An về việc tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các giải 
pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ phục vụ 
phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, rộng rãi hơn, thực hiện nghiêm túc các 
chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đền nghị các cơ quan, đơn vị tập trung 
thực hiện:

1. Tiến hành triển khai Hệ thống ghi nhận việc đến/đi (mã QR), tạo mã 
QR và yêu cầu mọi người thực hiện quét mã QR khi vào/ra (Hướng dẫn đăng 
ký điểm kiểm dịch (Lấy mã QR để ghi nhận người đến/đi các địa điểm công 
cộng) tại Mục IV trang 32 của Tài liệu hướng dẫn).

Tùy theo phạm vi, địa bàn, đối tượng quản lý, tiếp tục áp dụng các giải 
pháp công nghệ, trong đó tập trung triển khai 02 ứng dụng phục vụ truy vết và 
khoanh vùng là Bluezone và Hệ thống ghi nhận việc đến/đi (mã QR), tạo mã QR 
và yêu cầu mọi người thực hiện quét mã QR khi vào/ra tại các địa điểm: đơn vị 
trực thuộc, bệnh viện, trường học, công ty, chợ, siêu thị, khách sạn, cơ sở tôn 
giáo, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, phương tiện vận chuyển 
công cộng,...

2. Để việc triển khai Hệ thống ghi nhận việc đến/đi (mã QR), tạo mã QR 
và yêu cầu mọi người thực hiện quét mã QR khi vào/ra đạt hiệu quả cao, UBND 
huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ hướng dẫn triển 
khai như sau:



- Trung tâm Y tế triển khai đến Trạm Y tế các xã, thị trấn.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường học trên địa bàn 

huyện.
- UBND các xã, thị trấn triển khai đến các công ty, chợ, siêu thị, cơ sở tôn 

giáo, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát,...
- Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai đến các cơ sở lưu trú du lịch.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai đến các phương tiện vận chuyển 

công cộng.
- Các đơn vị còn lại phân công các bộ nghiên cứu tạo mã QR triển khai tại 

cơ quan, đơn vị.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai và báo cáo cụ thể 
danh sách các điểm đã tạo mã QR (tên điểm, địa chỉ, mã QR) thuộc phạm vi, 
địa bàn quản lý, gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin (Email: 
dpqnam@longan.gov.vn  hoặc Zalo: 0916655665) trước ngày 03/6/2021 để kịp 
thời tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện: tiếp tục phối hợp các 
ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn 
viên, hội viên cài đặt và hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt các ứng dụng Vietnam Heath 
Declaration (VHD), NCOVI, Bluezone cho người dân. Đặc biệt chú trọng triển 
khai giải pháp tạo lập, mở rộng các nhóm tuyên truyền cài đặt các ứng dụng 
trong phòng chống Covid-19 trên các mạng xã hội (như: Zalo, Facebook) cho 
đoàn viên, hội viên. 

Đoàn thanh niên huyện tổ chức các đội thanh niên tình nguyện phối hợp 
với UBND các xã, thị trấn thực hiện trực tiếp việc cài đặt ứng dụng trong phòng 
chống Covid-19 cho người dân.

Trong quá trình triển khai cần thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ Phòng Văn 
hóa và Thông tin, điện thoại: 0272.3874249 - 0916.655665.

Theo nội dung trên, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung, 
khẩn trương tổ chức thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CT, PCTVX;
- Chánh, Phó CVP;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngọc Vui
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