
 UBND TỈNH PHÚ YÊN 

           SỞ Y TẾ 
 

  Số:          /SYT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Phú Yên, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v triển khai ứng dụng CNTT  

để phòng, chống dịch Covid - 19 

 

  Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở 
  

Thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương, Trưởng Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên; Công văn 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông v/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng 

Bluezone; Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên 

truyền và phòng chống dịch COVID-19, cụ thể: 

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị cài đặt ứng dụng NCOVI và ứng  dụng Bluezone (sử dụng công nghệ 

Bluetooth Low Energy - BLE), gương mẫu cài đặt cho mình và người thân, nhằm 

phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh 

một cách nhanh chóng, chính xác. 

- Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, khuyến 

nghị mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng NCOVI và Bluezone. 

- Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để lập lịch công tác, quản 

lý, xử lý công việc (cả trao đổi nội bộ) và thực hiện phê duyệt văn bản thông qua 

tài khoản được cấp, chữ ký số. 

2. Thường xuyên tuyên truyền các nội dung phòng, chống dịch COVID-19 

ngay tại cơ sở y tế, dán poster tại khu vực tiếp nhận, khoa khám bệnh, các khoa 

lâm sàng, cận lâm sàng… Trên Website của các cơ quan, đơn vị (nếu có) công 

khai số đường dây nóng của Ban chỉ đạo và tích cực viết tin, bài tuyên truyền 

công tác phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng 

NCOVI, Bluezone, đăng địa chỉ các website https://ncovi.vnpt.vn/ và website 

https://www.bluezone.gov.vn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và phổ biến nội dung chỉ đạo của 

Sở Y tế cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Sở TTTT (để biết); 
- BGĐ SYT (để chỉ đạo); 
- Các phòng thuộc SYT (th/hiện); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, VP (Ng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phạm Minh Hữu 

https://ncovi.vnpt.vn/
http://www.bluezone.gov.vn/
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