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Kính gửi:  

   - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

   - Các doanh nghiệp Viễn thông; 

   - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 892/STTTT-CNTT ngày 07/5/2021 của  

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc thực hiện các giải pháp ứng 

dụng CNTT sẵn sàng phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng chống 

dịch Covid-19. Để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về trang thiết bị, công nghệ 

góp phần nâng cao hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện, UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn: Kiểm tra, rà soát các trang thiết bị CNTT đảm bảo yêu cầu để sẵn sàng 

phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng; đảm bảo 

chất lượng đường truyền Internet; ưu tiên đường truyền kết nối Internet phục vụ 

các cuộc họp, công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và 

Hồ sơ công việc để quản lý, chỉ đạo, điều hành và tạo lập, trao đổi, xử lý, ký số 

văn bản điện tử trên môi trường mạng nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp. 

- Tăng cường sử dụng các giải pháp Hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến, Hệ thống phòng họp không giấy tờ và các ứng dụng CNTT khác nhằm 

triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tập trung đông 

người. 

- Sử dụng tối đa Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, của Quốc gia: 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi 

đơn vị cung cấp và thực hiện thanh toán trực tuyến các loại phí, lệ phí, nghĩa vụ 

tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính để giảm thiểu việc đi lại, tiếp 

xúc trực tiếp, tránh tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh 

trong cộng đồng. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 

06/4/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi 

hình thức làm việc góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng Bluezone, 

Smart Thanh Hoa và sử dụng bộ giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để khai báo y 



tế và cập nhật thông tin, phục vụ truy vết các trường hợp lây nhiễm trong cộng 

đồng. (Nội dung hướng dẫn cài đặt và sử dụng được đăng tải tại địa chỉ: 

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=6792). 

2. Các doanh nghiệp viễn thông: 

- Tăng cường công tác đảm bảo hạ tầng viễn thông, CNTT an toàn, thông 

suốt phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật để phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành của huyện trên môi trường mạng trong tình huống khẩn 

cấp khi có yêu cầu. 

- Là đầu mối phối hợp, hỗ trợ các đơn vị cài đặt và hướng dẫn sử dụng bộ 

giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

- Rà soát quét trên không gian mạng kiểm tra những thông tin không chính 

xác, câu like gây hoang mang dư luận xã hội, kịp thời phối hợp xử lý theo quy 

định. 

- Phối hợp nghiên cứu phát triển hệ thống phòng họp trực tuyến cấp huyện 

trên nền tảng Jitsi nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các cuộc họp. Thực hiện 

thiết lập, xây dựng, khởi tạo tài khoản hệ thống phòng họp trực tuyến sẵn sàng 

phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp 

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật để phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành của huyện trên môi trường mạng trong tình huống khẩn cấp khi có yêu 

cầu. 

- Đảm bảo vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu hoạt động thông suốt, an 

toàn, phối hợp và duy trì hoạt động của đội ứng cứu sự cố sẵn sàng trong mọi 

tình huống. 
 

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị các đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện. Nếu trong quá trình triển khai có khó khăn vướng mắc, đề nghị 

thông tin kịp thời về UBND huyện (qua Phòng VH&TT) để phối hợp xử lý. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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