ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1078/BC-UBND

Quỳnh Nhai, ngày 06 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ
trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện công văn số 2511/UBND-KGVX ngày 13/8/2021 của UBND
tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống
dịch Covid-19; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 1150/STTTT-CNTT ngày
01/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc triển khai Kế
hoạch số 189/KH-UBND tỉnh về triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ
phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai báo cáo kết
quả thực hiện như sau:
1. Huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức quán triệt triển khai tới toàn thể cán bộ,
công chức, đảng viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, 11/11
xã: Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số
2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 6666/BYT-MT ngày
16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống Covid-19 tại cơ quan, đơn
vị; Các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông: Công văn số 2278/BTTTTTHH ngày 25/6/2021; Công văn số 2790/BTTTT-THH ngày 24/7/2021; Công
văn số 2913/BTTTT-THH ngày 03/8/2021; Công văn số 2511/UBND-KGVX
ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công
nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19.
2. Đa dạng các hình thức tuyên truyền qua các hình thức: Thông qua hệ
thống quản lý văn bản (Vnpt-Ioffice) của huyện Quỳnh Nhai, đang tải lên cổng
thông tin điện tử của huyện, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể, phát tài
liệu để công chức, viên chức, người lao động tự nghiên cứu.
3. Thông qua các buổi hoạt động tuyên truyền, phổ biến số lượng công
chức, viên chức, người lao động tại UBND được quán triệt đạt 100%, thông qua
đó đã nâng cao nhận thức, ý thức về mục đích, ý nghĩa của việc đẩy mạnh triển
khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; đã áp dụng các
nền tảng công nghệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 thông qua việc cài đặt phần mềm Bluezone, phần mềm khai báo y
tế NCOVI, 100% công chức, viên chức, người lao động tại huyện đã cài đặt, sử
dụng thường xuyên; Sử dụng mã QR để làm điểm kiểm soát người ra vào trụ sở
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4. Hoàn thành việc trang bị hệ thống camera giám sát an ninh tại các khu
cách ly tập trung của huyện và kết nối vào hệ thống giám sát chung covid-19 của
toàn quốc
(Phụ lục tổng hợp số liệu gửi kèm theo)
Trên đây là báo cáo về việc đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ
trong phòng, chống dịch Covid-19, huyện Quỳnh Nhai trân trọng báo cáo
UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT(Nhất), Pto 15b.

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

Lò Thanh Thủy
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Phụ lục
Tổng hợp số liệu ứng dụng CNTT trong phòng chống covid-19

Stt

Nội dung

1

Hướng dẫn tạo
QR code

Stt
1
2

Nội dung
Hướng dẫn Cài
đặt bluezone
Hướng dẫn cài sổ
sức khỏe điện tử

Stt

Nội dung

1

Tổng hợp lắp đặt
camera tại khu
cách ly

Điểm QR
Tạo
Lũy
mới
kế
02

107

Cá nhân QR
Lũy
Tạo mới
kế
77

1.071

Số lượt Quét
Lượt
Lũy kế
mới
315

1.825

Số Bluezone có số điện thoại
Trong ngày
Lũy kế
77

7.698

Số camera

Trạng thái

14

Đã kết nối với
hệ thống giám
sát tập trung

Ghi chú

