
UY BAN NHAN DAN 
HUYN BA! LOC 

StQ1/UBND-VP 
V/v trin khai irng diing CNTT 
trong phông, chong djch bênh 

Covid-19 

CONG HOA xA HO! CffJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Dgi Lóc, ngây JJ tháng 7 nàm 2020 

KInhglri: 
- Các ca quan, ban, ngành, Mt tr.n, hi, doàn th huyn; 
- Các ca quan Trung uang, tinh dóng trên da bàn huyn; 
- UBND các xâ, thj trân. 

UBND huy 1jn dixçc Cong van s 4248/UBND-KGVX ngày 
28/7/2020 cüa UB •T  1  nh Quâng Nam ye vic triên khai üng dung CNTT 
trong phông, chông ch bnh Covid-19. Vê van dé n.ày, UBND huyn có 

kiên sau: 

1. D nghj Thñ tri.thng các Ca quan, ban, ngành, Mt trn, hi, doàn 
the huyn, các ca quan Trung uang, tinh dóng trén dja bàn huyn Va 
UBND các xä, thj trân thirc hin các ni dung sau: 

- Chi d.o can b, cong chi'rc, viên chüc, nglr&i lao dng trong dan vj 
cài dt 1mg dung Bluezone, t1rng can bô, Cong chlrc, vien chi'rc, ngithi lao 
dng phài gisang mâu cài d.t cho mInh và ngu&i than. 

- Tang ci.thng si:r ding h thng quàn 1 van bàn và diu hành quãn 
1, xi'r 1i cong vic (ca trao dOi ni b) và thxc hin phê duyt van bàn 
bang chü k so. 

- Theo dOi Va phân cong cong vic xi:r l" và trá h sa cüa t chic, 
cong dan trên Cong Djch vi1 cong tr1rc tuyên (Cong Djch vi cong Quôc 
gia, Cong Djch vi cong trirc tuyên cüa tinh) và H thông thông tin mt 
ci:ra then tü. 

2. Giao Phông Van hóa và Thông tin chli trI, huOng dan, các ca 
quan, don vj và dja phizcing triên khai cài d.t 1mg diing Bluezone cho can 
b, cong chlrc, viên chlrc, ngthi lao dng. 

3. Giao Trung tam VH-TT và Truyn thanh — Truyn hInh huyn 
tuyên truyên thithng xuyên üng diing Bluezone dê toàn the nhân dan trên 
dja bàn huyn biêt và thirc hin cài dat. 

4. Giao UBND các xâ, thj trn 4n dng, huâng dn cài dt 1mg 
diing den các h dan trên dja bàn quàn l; tuyên truyên thuing xuyen vic 
cài d.t 1mg diing Bluezone thông qua h thông truyên thanh Co sO'; dan 
poster tai  khu virc b ph.n mt càa, nhà sinh hot van hóa, các diem cong 
cong trên dja bàn quàn l. 



TM. UY BAN NIJAN DAN 
KT. CIRJ TICH 
PHO CHU TICH 

yn Hfru VU 

D nghj các co quan, 
cci quan Trung uong, tinh 
trân th1rc hin nghiêm tüc./ 

(G'ri kern theo: Cong 
UBND tinh Quáng Narn). 

ban, ngành, Mat trân, hi, doàn th huyn, các 
ctóng trên dja bàn huyn và UBND các xâ, thj 

van s6 4248/UBND-KGVXngay 28/7/2 020 cia 

Nuinhân: 
- Nhtr trên; 
- CT, PCT UBND huyn (B/c VU); 
- CV?, PCVP (B/c mao); 
- Liru VT, ThUy. 



UY BAN NIIAN DAN 
T!NH QUANG NAM 

Se,: 4248 /UBND-KGVX 

V/v trin khai 1mg ding CNTT 
trong phông, chông djch berth 
Covid-19 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA V[T NAM 
Dc Ip - T do - Hanh phüc  

Quáng Nam, ngây 28 tháng 7 nám 2020 

KInhgi: 
- Các S&, Ban, ngành, doãn th cüa tinh; 
- UBND các huyn, thj xã, thành phô; 
- UBND các xã, phuing, thj trân; 
- Các doanh nghiêp trén dja bàn tinh. 

Thirc hin chi dao  cüa Thu tuóng ChInh ph1m, Tinh üy và UBND tinh v 
triên khai quyêt lit, dông b các giãi pháp nhäm kiêm soát, phông, chông djch 
bnh Covid- 19, theo do vic i'mg din cong ngh cong tin dóng vai trO hêt si'rc 
quan trQng trong cong tácphOng, chong djch bnh Covid-19; UBND tinh yêu 
câu các Sâ, Ban, ngành, UBND các huyn, thj xâ, thành phô, UBND các xã, 
phu0ng, thj trân thirc hin các nhim vii cii th nhir san: 

1. Trin khai cài ttt ü'ng diing B1uezone1  (thig dt.ing truy vt) trên 
thiêt bj di dng 

- Các Sâ, Ban ngành, doàn th cüa tinh, UBND các huyn, thj, thành ph& 
UBND các xã, phthng, thj trân chi dao  can b, cOng chlrc, viên chüc, ngithi lao 
dng trong dcm vj cài dt 1mg diing Bluezone, tmg can b phài guong mâu cài 
dt cho minh và nguxi than. 

- S& Thông tin và Truyn thông chü tn, phi hqp vri Báo Quàng Nam, 
[Mi Phát thanh - Truyên hInh Quáng Nam, Cong Thông tin din tCr tinh, can b 
tai các diem chôt chän to chüc huóng dn ngithi dan thirc hin cai dt 1mg diving 
Bluezone; triên khai nhän tin tren Zalo và SMS ch6 ngi.thi dan dê nghj cài 1mg 
ding Bluezone; chi dao tuyên truyên den ngithi dã.n trên dja bàn tinh thông qua 
h thông truyên thanh co s0 và djnh k' nhäc lai. 

- Tinh doàn Quáng Nam phát dng phong trào cài 1mg dirng Bluezone 
trong toàn b doàn vien, thanh nien và h trci ngtthi dan cài dat. 

- Si Y t chi dao  các bnh vin, Trung tam y t hithng dn cho bnh nhân 
và ngtthi nhà cài dt 1mg diing Bluezone khi den khám bnh. 

Cãi frng ding: Birâc 1: vào kho 1mg dicing CHP1ay(Androi) hoc Appstore (ioS). 
Buàc2: gO t1m khóa "Bluezone" trong mvc  tim kiêm. Brnrc 3: ch9n 1mg dung Bluezone rôi cài 
dat. Buàc 4: m 1mg dung và cho phép Bluezone truy cp mt so quyên can thiêt. 
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- Si Van hóa, Th thao và Du lich yeu ca các nhà hang, khách san, các 
dcrn vj lt hành... trên dja bàn phô biên, khuyn nghj khách hang cài Bluezone; 
dê nghj cac don vj, doanh nghip truyên thong, quàng cáo ngoài tthi M trq 
tuyên truyên cho Crng ding trén cac man hInh quán.g cáo ngoái tr&i. 

- S Giao thông vn tái chi dao các don v hang không, dithng sAt ph 
biên huàng dan cài dt üng ding Bluezone cho hành khách t?i CC San bay, nhà 
ga, ben Xe, ben bãi... 

- Só Cong Thixang và Ban Quán l' Khu kin.h t mi Chu Lai clii dao trin 
khai cài dt 1mg diing Bluezone den các doanh nghip, các ciim cong nghip, c 
s& kinh doanh tai các trung tam thwing mai, các chq... trong lTnh vrc phii trách. 

- Sci Giáo diic và Dào tao chi dao các ca s& giáo diic trén dja bàn hr&ng 
dan hoc sinh, sinh viên có diên thoai di dng thông minh cài 1mg dimg Bluezone 
và cài cho ngLthi than. 

- UBND các huyn, thj xa, thành ph, UBND các xâ, phithng, thj trAn vn 
dng, hir&ng dan cài dt 1mg dicing den các h dan trên dja bàn quãn l; tuyên 
truyen thung xuyên thông qua h thông truyên tlianh c si; dan poster tai khu 
vrc b phân môt cüa, nhà sinh hoat van hóa, các 1iêm cong cong trên dja bàn 
quán 1. 

- Các doanh nghip trên dja bàn tinh trin khai câi d.t 1mg dimg Bluezone 
cho tat ca ngi.r&i lao dng t?i dcrn vj mInh. 

2. Dy minh frng ding CNTT trong cong viêc 

- Tang ciiô'ng sIr dng h thng quân l' van bàn và diu hành d 1p ljch 
cong tác, quán 1, xlr 1 cOng vic (cã trao dôi ni b) và thrc hin phê duyt 
van bàn thông qua tài khoán &rçYc cap, ch& k' sO. 

- Theo dôi và phân cong cong viêc xir l' và trá h so' cüa t churc, cong 
dan trOn COng Dich vi cong trrc tuyên (Cong Djch vi cong Quôc gia, Cong 
Djch VI Cong trirc tuyên cüa tinh) và H thông thông tin mt clra din tCr. 

- TIch c1rc sIr diing h thng hQp tnrc tuyn cüa tinh vói 2 mô hInh trin 
khai nlnr sau: 

+ Mo hInh 1 (dim cAu - da dim cu): d th chirc cho các cuc hp trin 
khai t?i nhieu vj trI diem câu khác nhau. Mo hmnh nay chü yêu ap diing dôi vài 
nhIrng cuc hp có lãnh dao UBND tinh chIt trI, dä thiêt 1p h tang san có trên 
co' s& h thông Hôi nghj truyên hinh trirc tuyên cIta tinh. 

+ Mo hInh 2 (dim - dim): d t chlrc cho các cuc hop quy mô nhô, 
nhäm trao di cong vic giIra các cá nhãn, trao dôi thông tin không met; trong do 
tat cã các dim kêt nôi dêu là thiêt bj din tcr cá nhän. (laptop/then thoai...) bang 
các phân mm h tr niur Webex, Skype... 

- Sx Thông tin và Truyn thOng b trI can b k? thuât, thring truyn h 
trçY hoat dng cho các don vi. 
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hiên./. 
UBND tinh yêu c&u các c quan, don vi,  dja phrnmg trin khai thirc 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- TTTU, U HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- UBMUQVN tinh; 
- CPVP; 
- Luu: VT, KTTH, KGVX (Hu). 

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