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V/v thông báo kết quả ứng dụng
CNTT phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện tính đến
07/01/2021

Kính gửi:
- Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 55/STTTT-CNTT ngày 11/01/2022 của Sở Thông tin và
Truyền thông thông Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 07/01/2022.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả ứng dụng CNTT phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn huyện đến ngày 07/01/2022 cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện
- Về cài dặt và quét mã QR:
Trên địa bàn huyện Quan Sơn tính đến thời điểm hiện tại có có 1085 địa điểm
đã đăng ký và tạo mã QR để kiểm soát người ra/vào địa điểm thực hiện khai báo y tế
(tăng 17 địa điểm quét mã QR so với ngày 31/12), với 12,264 lượt quét mã QR (tăng
lượt quét 381 so với ngày 31/12).
Các đơn vị có lượt quét cao như: Trung Hạ, thị trấn Sơn Lư, Trung Tiến. Một số
đơn vị có lượt quét thấp và không quét gồm các xã: xã Sơn Hà, xã Tam Thanh, xã Tam
Lư, xã Trung Thượng, xã Sơn Điện, xã Mường Mìn.
- Về tình hình triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid (Bluzone):
Theo số liệu thống kê tính đến ngày 07/01/2022, trên địa bàn huyện có
6581/18.510 máy điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng PC-Covid có số điện thoại/
số Smart phon chiếm 35,55% (tăng 67 máy điện thoại đặt so với 31/12).
Các đơn vị cài đặt ứng dụng PC-Covid trên điện thoại thông minh trong tuần
thấp gồm: xã Sơn Hà, xã Tam Thanh, xã Tam Lư, Trung Thượng, Sơn Thủy, Sơn Điện,
Mương Mìn, Trung Xuân, Trung Tiến.
2. Tồn tại, hạn chế
Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch
tại một số xã chưa được cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
chỉ đạo quyết liệt; việc cài đặt ứng dụng PC-Covid-19, tạo mã QR để quét đi đến tại
các doanh nghiệp, các điểm công cộng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh còn thấp.

Còn một số xã chưa thường xuyên đăng nhập tài khoản phần mềm hệ thống
phòng chống dịch bệnh Covid-19 để xử lý phản ánh của người dân.
3. Chỉ đạo thực hiện
3.1. Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn huyện:
Nghiêm túc quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
tại cơ quan, đơn vị, trường học cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid19 trong khai
báo sức khỏe, khai báo thông tin y tế ra/vào tại các cơ quan nhà nước, các địa điểm
công cộng.
3.2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch:
Tuyên truyền thường xuyên, liên tục việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông
trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các hệ thống thông tin, tuyên truyền cấp
huyện, cấp xã. Đặc biệt là việc cài đặt ứng dụng PC-Covid-19, thiết lập địa điểm khai
báo y tế bằng mã QR góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19.
3.3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Nghiêm túc quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động tại cơ quan, đơn vị và Nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng PCCovid-19 trong
khai báo sức khỏe, khai báo thông tin y tế ra/vào tại các cơ quan nhà nước, tại Trạm y
tế, Trường học, Hội trường, các địa điểm công cộng, chợ.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như các
hình thức cổ động trực quan, trên hệ thống đài truyền thanh, trên các nền tảng mạng xã
hội đảm bảo thông tin đến được tất cả các tầng lớp Nhân dân, các cơ sở kinh doanh,
dịch vụ trên địa bàn hưởng ứng và thực hiện việc cài đặt ứng dụng PC-Covid19, thiết
lập các điểm quét mã QR góp phần đồng bộ, thuận tiện trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
- Triển khai, sử dụng nghiêm túc các ứng dụng CNTT đã được bàn giao góp
phần hạn chế việc tiếp xúc gần; đảm bảo tiếp nhận, xử lý, theo dõi các phản ánh, kiến
nghị của người dân nhanh chóng, kịp thời.
- Đối với các đơn vị có tỷ lệ cài đặt ứng dụng PC-Covid19 thấp nghiêm túc,
khắc phục trong thời gian tiếp theo để đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, VHTT.
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