
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH Sa Thầy, ngày       tháng     năm 2021 

V/v triển khai áp dụng các 

giải pháp công nghệ trong 

phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

Kính gửi: 

 - Các cơ quan, đơn vị; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 

1373/UBND-KGVX ngày 03 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai áp dụng các 

giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Triển khai đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn 

về áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19(1) theo 

hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1324/BTTTT-THH 

ngày 29 tháng 4 băn 2021 (Có kèm theo).  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo kết 

quả về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Lưu: VT, HTTD (15g, 60đ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Quang Phục 

 

 

                                           
(1) Gồm: Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone; ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD; 

ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI; hệ thống ghi nhận việc đi, đến tại các địa điểm công cộng (mã QR 

Code); hệ thống bản đồ chống dịch - an toàn COVID-19. 
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