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THÔNG BÁO  

 Phân công nhiêm vụ cho các thành viên Tổ hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn 

 
  

 Căn cứ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện Nghĩa Đàn về việc thành lập Tổ hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn (gọi tắt là Tổ hỗ trợ 

ƯDCNTT); 

Tổ hỗ trợ ƯDCNTT thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

và cách thức tổ chức thực hiện như sau: 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ông Phạm Đức Thắng - Trưởng phòng VH&TT: Tổ trưởng 

Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Tổ hỗ trợ ƯDCNTT theo đúng 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND huyện về kết quả hoạt động của Tổ. 

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc Tổ hỗ trợ ƯDCNTT. Chỉ 

đạo xây dựng kế hoạch, điêu hành, tổ chức thực hiện mọi hoạt động của Tổ. 

Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong điều hành nhân lực. 

Đảm bảo công tác phối hợp với các phòng, đơn vị để tổ chức triển khai 
hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội và 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các thành 

viên Tổ hỗ trợ ƯDCNTT trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn toan huyện. 

Đề xuất huy động lực lượng, trưng tập trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ 
tầng theo quy định để triển khai thực hiện hiện vụ khi cần thiết. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 
phân công.  

2. Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Trưởng phòng KT-HT: Tổ phó 

Tham mưu, giúp Tổ trưởng triển khai các nhiệm vụ được phân công tại 
Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 

Nghĩa Đàn về việc thành lập Tổ hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
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trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn;  

Chủ trì chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn ứng 
dụng CNTT trong hoạt động thương mại, dịch vụ, lưu thông hàng hóa; Tăng 

cường nắm bắt các vướng mắc, khó khăn trong tiêu thụ hàng hoá trên địa bàn 
huyện để kịp thời tham mưu, xây dựng phương án hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hoá của huyện, tham mưu đưa các mặt hàng lên sàn thương mại điện 
tử.   

Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Công thương để kết nối với các Trung 

tâm thương mại, siêu thị, chợ và các thương nhân phân phối, nhà sản xuất lớn 
trên địa bàn trong và tỉnh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trên địa 

bàn. 

Tham mưu thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước phát 

triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Giúp Tổ trưởng về mặt chuyên môn công nghệ, giám sát, đôn đốc, kiểm 

tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ các thành viên trong Tổ. 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 

triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 
kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

Theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, phát triển 
kinh tế - xã hội và phòng, chống dịnh bệnh Covid-19 các địa phương: Thị trấn 
Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Lạc.  

3. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Trưởng phòng NN&PTNT: Thành viên 

Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện tốt công tác quản lý 

Nhà nước chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
trong quá trình sản xuất, kinh doanh, vận chuyển (kiểm tra, chứng nhận chất 

lượng, nguồn gốc xuất xứ...); kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào phục vụ sản 
xuất nông nghiệp theo thẩm quyền (sử dụng mã QR code). 

Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình hình sản xuất, kinh 
doanh và chất lượng hàng hóa vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền qua phản ánh 
trên không gian mạng, các App ứng dụng trên thiết bị công nghệ. 

Giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp tổ 
chức thu mua hàng hóa, nông sản trên địa bàn và thúc đẩy đưa sản phẩm lên hệ 

thống thương mại điện tử. 

Nghiên cứu đưa các sản phẩm truyền thống của địa phương phát triển theo 
hướng OCOP, VietGap,… lên các sàn giao dịch thương mại điện tử. 

Kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác các thông tin 
tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-19 .  

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 
triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 
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kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

Theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, phát triển 

kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương: xã Nghĩa 
Hưng, xã Nghĩa Thịnh, xã Nghĩa Hiếu, xã Nghĩa Thành.  

4. Ông Nguyễn Đình Mạnh - Phó Chánh Thanh tra: Thành viên 

Tham mưu, đề xuất các phương án ứng dụng CNTT trong phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, phát triển kinh tế trên địa bàn. 

Đôn đốc các đơn vị cập nhật định kỳ các nội dung liên quan đến công tác 
công khai minh bạch, phòng, chống tham nhũng lên Cổng TTĐT huyện. 

Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối, tiêu thụ sản phẩm; tuyên 
truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia kết nối, ưu tiên tiêu thụ các sản 

phẩm của huyện Nghĩa Đàn trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. 

Kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác các thông tin 

tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-19 . 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 

triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 
kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

Theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, phát triển 
kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương: xã Nghĩa 

Hồng, xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Yên, xã Nghĩa Mai. 

5. Ông Ngô Trung Thành - Phó CVP HĐND&UBND: Thành viên 

Quản lý theo dõi, đề xuất các giải pháp phát triển ứng dụng CNTT tại Cơ 

quan UBND huyện, hệ thống “một cửa VNPT-Igate”, các App về phòng, chống 
Covid, mã theo dõi QR Code quản lý người ra vào cơ quan UBND huyện và các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, trường hoc. 

  Đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc 

quản lý mã QR code ra vào các cơ quan đơn vị, phần mềm VNPT Ioffice, Chữ 
ký số, hệ thống “một cửa”. 

Theo dõi, kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác 
các thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển KTXH và phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 

triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 
kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

Theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, phát triển 
kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương: xã Nghĩa 
Lâm, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Đức, xã Nghĩa Trung.  

6. Ông Ngô Xuân Hoà - CV Phòng VH&TT: Thành viên 

Thực hiện tuyên truyền đăng tải lên các trang mạng xã hội, hệ thống phát 

thanh và các hình thức tuyên truyền khác về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà 
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nước, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phối hợp với các thành viên khác làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về 

tình hình tiêu thụ sản phẩm của các địa phương để các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.  

Tổ chức tuyên truyền, vận động, kết nối tới các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa trên địa bàn huyện nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ hàng 

hóa, nông sản bằng các hình thức cập nhật các App trên thiết bị điện tử. 

Tham mưu hỗ trợ việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội; 

kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác các thông tin tiêu 

cực ảnh hưởng đến phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-19 . 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 

triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 
kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

Theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, phát triển 
kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương: xã Nghĩa 

Bình, xã Nghĩa Phú, xã Nghĩa Hội, xã Nghĩa Minh.  

7. Ông Nguyễn Văn Chinh - CB Trung tâm Y tế: Thành viên 

Quản lý tài khoản của Cổng thông tin chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 được cấp cho TTYT, đăng tải thông tin về đăng ký tiêm chủng, kế 

hoạch tiêm chủng, lịch tiêm chủng; công khai thông tin về các cơ sở tiêm gồm: 
vị trí, số bàn tiêm, thông tin về người phụ trách cơ sở tiêm; các nội dung truyên 
thông đại chúng để cung cấp cho người dân tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/ 

Cập nhật thông tin về số liều vắc xin được nhận, số lượng tiêm được, số liệu 

tồn theo ngày trên Cổng thông tin của chiến dịch tiêm; cập nhật dữ liệu quản lý 
buổi tiêm chủng lên phân hệ “Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng” của Nền 

tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 theo 4 bước: Tiếp đón - Khám sàng lọc và 
xác nhận đủ điều kiện tiêm - Tiêm và theo dõi sau tiêm - Cấp giấy xác 

nhận. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Tham mưu, 
đề xuất UBND huyện các vấn đề chứng nhận thông tin tiêm chủng liên thông 

giữa các ngành. Chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng tải lên Cổng tiêm 
chủng Covid-19 tỉnh Nghệ An. 

Kiểm tra, đôn đốc các điểm tiêm chủng trên địa bàn, kiểm soát thông tin 
trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác các thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến 

phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 
triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 

kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

8. Ông Lê Minh Hoàng - CB Trung tâm Y tế: Thành viên 

Quản lý, sử dụng tài khoản của Cổng thông tin Covid-19, đăng tải thông tin 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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về đăng ký tiêm chủng, kế hoạch tiêm chủng, lịch tiêm chủng; công khai thông 
tin về các cơ sở tiêm gồm: Cập nhật số ca nhiễm mới, điểm phong tỏa, chốt 

kiểm soát, điểm xét nghiệm, điểm dịch vụ thiết yếu, cơ sở y tế chữa bệnh, cơ sở 
y tế điều trị Covid-19, điểm cách ly tập trung, chốt chặn, hiệu thuốc, vùng phong 

tỏa lên Cổng thông tin Covid-19 tỉnh Nghệ An.  

https://thongtincovid19.nghean.gov.vn/ 

Chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng tải lên cổng thông tin Covid-
19 tỉnh Nghệ An; Tham mưu, đề xuất UBND huyện các vấn đề liên quan đến 
Ứng dụng CNTT về lĩnh vực ngành y tế. 

Theo dõi, kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác các  
thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-

19. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và triển 
khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị kinh 

tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

9. Ông Lê Anh Tuấn - CB Trung tâm VHTT&TT: Thành viên 

Tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo phát huy hiệu quả hệ thống phát 
thanh cơ sở trên địa bàn huyện. 

Hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất giải pháp khắc phục sự cố hệ thống phát thanh trên 
toàn huyện, nghiên cứu giải pháp tích hợp hê thống phát thanh ứng dụng CNTT 

đối với hệ thống phát thanh của huyện và các cụm, điểm hư hỏng tại các địa 
phương.  

Kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác các thông tin 

tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 

triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 
kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

Theo dõi hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, phát triển 
kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương: xã Nghĩa 

Khánh, xã Nghĩa Long, xã Nghĩa Lộc.  

10. Ông Nguyễn Anh Tuấn - CB Phòng VH&TT: Thành viên kiêm Thư ký 

Thực hiện chức năng tham mưu QLNN về ứng dụng CNTT trên địa bàn 
toàn huyện, cập nhật kịp thời các ứng dụng CNTT mới trong phát triển KTXH 

và phòng, chống dịch Covid-19; Cập nhật kịp thời các thay đổi, điều chỉnh của 
các phần mềm ứng dụng hiện có; đề xuất đưa các ứng dụng CNTT hiệu quả vào 

sử dụng trên địa bàn huyện. 

Quản lý theo dõi việc ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực trên địa bàn huyện. 

Quản lý Cổng thông tin điện tử của huyện: cập nhật tin tức, văn bản chỉ đạo 

điều hành, nội dung tuyên truyền lên Cổng TTĐT:  

http://nghiadan.nghean.gov.vn/ 

Hướng dẫn sử dụng các phần mềm trong phát triển KTXH và phòng chống 

https://thongtincovid19.nghean.gov.vn/
http://nghiadan.nghean.gov.vn/
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dịch bệnh Covid-19. 

Quản lý, theo dõi và vận hành hệ thống Giao ban trực tuyến. 

Thư ký tổng hợp báo cáo mọi hoạt động của Tổ hỗ trợ ƯDCNTT trong 
phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, đổi mới quản lý điều hành và 
triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị 

kinh tế - xã hội trên nền tảng số trong mọi lĩnh vực. 

Theo dõi, kiểm soát thông tin trên môi trường mạng, có ý kiến phản bác các 
thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển KTXH và phòng, chống dịch Covid-

19. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên của Tổ căn cứ nội dung được phân công tại Thông báo 
này và chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 

01/11/2021 của UBND huyện Nghĩa Đàn, chủ động phối hợp với các tổ chức, 
đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến 

độ; 

2. Thường xuyên báo cáo Tổ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao theo quy định để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
(nếu có).  

Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ và cách thức tổ chức thực 
hiện của Tổ hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh 
tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy      
- Chủ tịch UBND huyện     (B/c); 
- Các PCT UBND huyện     
- Các Cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;     
- UBND các xã, thị trấn;                             (P/h thực hiện) 
- Lưu: Tổ ƯDCNTT. 

                                                

 

TỔ TRƯỞNG 
 

 
 

 
TRƯỞNG PHÒNG VH&TT 

Phạm Đức Thắng 
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