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KẾ HOẠCH
Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Hà
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác, phòng
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà
xây dựng Kế hoạch tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác
phòng, chống dịch Covid-19 với các nội dung:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể công nghệ số
vào công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Hà. Đồng thời
nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, vừa đảm
bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân cài đặt phần mềm
Bluezone và khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code được thực hiện trên
trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế góp phần phòng, chống dịch, không để lây
lan trong cộng đồng.
- Người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp trên
địa bàn huyện quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống
dịch bệnh.
II. Mục tiêu
- 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng smartphone thực hiện cài đặt
ứng dụng Bluezone
- Phấn đấu đến 31/7/2021 trên 50% người dùng điện thoại thông minh trên
địa bàn huyện cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử.
III. Các nhiệm vụ cụ thể
1. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng,
chống dịch, bao gồm:
- Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone: Ứng dụng ghi nhận lịch sử tiếp
xúc của người dùng Bluezone với người dùng Bluezone khác.
- Hệ thống ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công cộng (Mã QR Code):
Các địa điểm công cộng như công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ, các cơ
sở lưu trú, nhà hàng... đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi
bằng mã QR Code và yêu cầu người dân cần khai báo y tế bằng cách quét mã QR
code khi đến các địa điểm công cộng qua Ứng dụng Bluezone.
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- Hệ thống Bản đồ chống dịch Covid map: http://covidmap.laocai.gov.vn/
cung cấp các thông tin dịch tễ, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 theo từng
địa phương trong tỉnh một cách tổng thể. Được cập nhập hàng ngày và hàng giờ
địa điểm các cơ sở y tế; các khu vực cách ly y tế; các chốt kiểm soát; các khu vực
phong tỏa; các địa điểm nhà hàng ăn uống, các khu công nghiệp có nguy cơ lây
nhiễm Covid; lịch sử dịch tễ liên quan... nhằm cảnh báo người dân biết.
- Đẩy mạnh việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và
4; có giải pháp thúc đẩy việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính (TTHC) đến tại địa chỉ công dân và tổ chức được thực hiện rộng rãi trên địa
bàn huyện.
- Tiếp tục thực hiện hình thức họp trực tuyến, chỉ đạo trực tuyến phù hợp với
yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và thích ứng với các tình huống khi giãn cách xã
hội ở các cấp độ ứng phó với dịch Covid-19.
2. Công tác thông tin tuyên truyền
2.1. Nội dung thông tin tuyên truyền
- Hướng dẫn các cơ sở cách ly tập trung và các đơn vị quản lý người cách ly
tại nhà cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày vào Tờ khai y tế
(https://tokhaiyte.vn).
- Tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tích cực triển khai cài đặt ứng
dụng Bluezone để phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với
phương châm tự dự phòng là chính.
- Phát động phong trào, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tự nguyện khai báo y
tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho chính
quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm.
- Thông tin chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh để người dân
nhận thức đầy đủ nguy cơ và biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, không lơ là, chủ
quan nhưng không được gây hoang mang, lo lắng trong xã hội. Tiếp tục thực hiện
nghiêm các giải pháp 5K nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, khoanh vùng
dịch một cách chính xác, hiệu quả.
2.2. Hình thức tuyên truyền
- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở xã, thị trấn vào cuộc theo phương
châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng điện thoại” để yêu cầu, hướng dẫn
người dân có điện thoại thông minh cài đặt Bluezone; thực hiện việc quét mã QR
để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải
trí và nơi tập trung đông người. Đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều
triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào.
- Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài
phát thanh, hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện triển khai trong
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toàn huyện theo kế hoạch này và công văn số 973/UBND-VHTT ngày 18/6/2021
của UBND huyện Bắc Hà.
- Định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện thông tin,
tuyên truyền sâu rộng, kịp thời diễn biến của dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ
đạo, điều hành trong phòng, chống dịch bệnh.
- Liên hệ với các đơn vị Viễn thông trên địa bàn có phương án đảm bảo hạ
tầng và hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin an toàn, thông suốt phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, đoàn thể trong mọi tình huống;
cung ứng, phát triển các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin đáp ứng sự tiện
dụng, thuận lợi cho cộng đồng, người dân và doanh nghiệp.
- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường giám sát an toàn không gian
mạng, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường
mạng. Đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ ứng
dụng công nghệ thông tin theo Kế hoạch này.
- Đăng hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, đăng ký điểm kiểm
dịch quét mã QR tại cơ quan, điểm công cộng lên Cổng thông tin điện tử.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện:
- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đẩy mạnh việc cung cấp
và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; có giải pháp thúc đẩy việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đến tại địa chỉ công dân và tổ chức
được thực hiện rộng rãi trên địa bàn huyện.
- Phối hợp tuyên truyền trực quan bằng các pano, tờ rơi… tại Bộ phận Tiếp
nhận và trả kết quả huyện để hiển thị thông báo đề nghị thực hiện khai báo sức
khoẻ y tế toàn dân NCOVI và cài đặt ứng dụng Bluezone.
3. Trung tâm Y tế huyện
- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
- Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn truyền thông trong việc
cung cấp các thông tin liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu, hình
ảnh, tờ rơi…)
- Tuyên truyền trực quan bằng các pano, băng-zone tại Trung tâm y tế,
phòng khám, trạm y tế... để hiển thị thông báo đề nghị toàn dân thực hiện cài đặt
ứng dụng Bluezone.
4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid19 trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng, bến xe đảm bảo các phương
tiện vận tải hành khách khi hoạt động phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng,
chống dịch (Tạo và dán mã QR tại cửa hàng, dịch vụ và trên các phương tiện vận
tải công cộng đồng thời thực hiện nghiêm việc quét mã qr khai báo y tế đối với
khách hàng có điện thoại thông minh).
- Khuyến khích các cửa hàng kinh doanh dịch vụ… nếu có điều kiện thì áp
dụng cung cấp hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (quét mã QR, thẻ...),
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cung ứng dịch vụ bán hàng trực tuyến; liên kết doanh nghiệp bưu chính - chuyển
phát giao hàng tận nơi.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tuyên truyền vận động giáo viên, học sinh,
… các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, cài đặt ứng dụng Bluezone phát hiện
tiếp xúc gần nhằm giúp xác định người nghi nhiễm Covid-19.
6. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, tuyên truyền trực quan với nhiều hình thức về các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19; Cập nhật thường xuyên, chính xác và kịp thời chuyển tải các thông
tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi cả nước, diễn biến
tình hình tại các địa phương có người nhiễm bệnh. Đặc biệt, tập trung thông tin,
tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng về tình hình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
để phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và các hoạt động của
các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đó giúp
người dân kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động phòng, tránh dịch bệnh đồng thời
hạn chế thấp nhất những suy nghĩ hoang mang lo lắng.
- Tăng thời lượng, số lượng các tin, bài tuyên truyền khuyến cáo, hướng dẫn
người dân các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như luôn đeo khẩu trang khi ra
khỏi nhà, thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn, không tụ tập đông
người nơi công cộng. Tuyên truyền sử dụng dịch vụ nhận và trả kết quả tại địa chỉ
qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền người dân tham gia giao dịch điện tử,
sử dụng các trang thương mại điện tử để mua bán các sản phẩm, ứng dụng Web,
App trên thiết bị thông minh,…; Thực hiện khai báo y tế, thực hiện tải và cài đặt
ứng dụng Bluezone cụ thể tại địa chỉ sau:
+ Bluezone: tại địa chỉ http://www.bluezone.gov.vn
+ Khai báo y tế tự nguyện: https://tokhaiyte.vn
+ Hệ thống Bản đồ chống dịch: http://covidmap.laocai.gov.vn/
7. Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các Đoàn thể chính trị xã hội và các cơ quan, ban ngành trong toàn
huyện: Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện cho 100% cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động của huyện sử dụng điện thoại thông minh phải
thực hiện cài đặt Bluezone và yêu cầu người thân cùng thực hiện cài đặt; thực hiện
quét mã QR khi đến cơ quan và các địa điểm có yêu cầu quét mã để quản lý thông
tin người ra vào.
8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện cho 100% cán bộ, công
chức, người hoạt động không chuyên trách, các lực lượng đoàn viên, hội viên, của
xã, thôn bản… (có sử dụng smartphone) phải cài đặt ứng dụng Bluezone.
- Rà soát tổng hợp các cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh, dịch vụ, chợ …
điểm công cộng phải đăng ký điểm kiểm dịch, bố trí khu vực khai báo y tế, niêm
yết mã QR tại khu vực kiểm soát ra vào, hướng dẫn khách quét QR code.
- Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân thực hiện khai báo y tế, cập nhập
tình hình dịch bênh, thực hiện tải và cài đặt ứng dụng Bluezone, cụ thể tại địa chỉ:
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+ Bluezone: tại địa chỉ http://www.bluezone.gov.vn
+ Khai báo y tế tự nguyện: https://tokhaiyte.vn
+ Hệ thống Bản đồ chống dịch: http://covidmap.laocai.gov.vn/
(Giao nhiệm vụ cho Đoàn thể, thôn bản, tổ dân phố, đến từng nhà dân tuyên
truyền đồng thời hướng dẫn thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và cách quét mã
QR, cách khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone).
- Tuyên truyền vận động nhân dân phát hiện sớm các trường hợp người nước
ngoài nhập cảnh trái phép hoặc tạm trú, lưu trú tại địa phương, những người đi, về từ
các vùng có dịch, kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương để xử lý, tổ chức
cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, thị trấn đẩy mạnh việc cung
cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; có giải pháp thúc đẩy việc
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đến tại địa chỉ công dân và tổ chức
được thực hiện rộng rãi trên địa bàn.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên
địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
* Chế độ báo cáo: Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này, báo cáo
kết quả về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày
20/7/2021.
Trên đây là kế hoạch tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Hà. Trong quá trình
triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét,
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Thông và Truyền thông;
- TT. HU, HĐND, UBND huyện
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban Xâu dựng Đảng;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, VHTT.
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