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UBND TỈNH NINH BÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 101/STTTT-CNTT
V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tuyên
truyền cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluezone
phục vụ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2021

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội liên
hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 123-CV/TU ngày 28/01/2021 của Tỉnh ủy về
việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản
hỏa tốc số 44/UBND-VP6 ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương
tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo số 06/TB-UBND ngày
25/01/2021 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội nghị
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình ngày 20/01/2021;
Để tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
toàn tỉnh thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền
thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện ngay một số nội
dung sau:
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố,
UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quán triệt,
chỉ đạo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ
quan, đơn vị mình tiếp tục duy trì, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Ncovi để khai
báo sức khỏe y tế; ứng dụng Bluezone để hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những
người có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Đăng tải các nội dung tuyên truyền,
hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh
và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
Tăng cường sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh để xử lý
công việc trên môi trường mạng; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến,
thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch
vụ bưu chính công ích; tích cực sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình của tỉnh
để họp trực tuyến nhằm hạn chế việc tập trung đông người, góp phần giải quyết
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kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

2. UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng
Ncovi, Bluezone đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ
sở và định kỳ nhắc lại; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, các cơ
quan thông tấn, báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng tin bài, phát
sóng; tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát
thanh, báo in, báo điện tử Ninh Bình.
3. Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động
phong trào cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluezone và hỗ trợ người dân cài đặt. Phát
động đoàn viên công đoàn; hội viên; đoàn viên thanh niên trong tổ chức mình cài
đặt và hướng dẫn người dân nơi mình sinh sống cài đặt và sử dụng các ứng dụng.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn yêu cầu
học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng Ncovi,
Bluezone cho mình và cho người thân. Các cơ sở đào tạo, giáo viên yêu cầu sinh
viên, học sinh cài đặt.
5. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế hướng dẫn cho bệnh
nhân và người nhà cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluezone khi đến khám, chữa bệnh;
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
người dân cài đặt, sử dụng.
6. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn,
các đơn vị lữ hành... trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng
dụng Ncovi, Bluezone; đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng
cáo ngoài trời hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng trên các màn hình quảng cáo
ngoài trời.
7. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị phổ biến hướng dẫn cài đặt
ứng dụng Ncovi, Bluezone cho hành khách tại các bến xe, bến tàu... .
8. Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo
triển khai cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluezone đến các doanh nghiệp, các cụm
công nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ… trong
lĩnh vực phụ trách.
9. Các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ nhắn tin thông báo cài đặt ứng
dụng Ncovi, Bluezone trên điện thoại thông minh khi du khách đến tỉnh Ninh
Bình, đồng thời đăng thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên các phương tiện
quảng bá, wifi marketing, pannel... của đơn vị. Triển khai nhắn tin SMS cho
người dân đề nghị cài đặt ứng dụng Ncovi, Bluezone và định kỳ nhắc lại. Yêu
cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn
khách hàng cài đặt khi đến giao dịch.
Trên đây là một số nhiệm vụ để tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, Sở
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Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực
hiện đầy đủ các nội dung trên.
(Đầu mối hỗ trợ phối hợp: Ông Bùi Xuân Chiên, Phòng CNTT, điện
thoại: 091 3292535)
Trân trọng./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các Phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, VP, P.CNTT.

Bùi Đức Ngọc

