
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-CNTT 
V/v hướng dẫn khai báo và sử dụng  

điểm kiểm soát dịch điện tử để phòng, 

chống dịch COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Ninh Bình, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, xã 

hội nghề nghiệp của tỉnh; 

- Các huyện, thành ủy; UBND các huyện, thành phố; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch Covid-19; Thông báo số 26/TB-UBND ngày 30/4/2021 về Kết 

luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình ngày 30/4/2021; Văn 

bản số 349/SYT-NVY, ngày 01/3/2021 về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử 

phòng, chống dịch Covid-19; 

 Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai ngay một số nội dung sau: 

1. Thực hiện khai báo để thiết lập điểm kiểm soát dịch điện tử và ứng dụng, 

sử dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực 

thuộc, các công sở, trường học, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, 

khu du lịch và đặc biệt là các điểm phục vụ công tác bầu cử … trên địa bàn, địa 

phương, lĩnh vực phụ trách. (Có hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục gửi kèm) 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ quan, 

đơn vị và địa phương. Định kỳ, chiều thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả thực 

hiện của cơ quan, đơn vị về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo Xây dựng 

Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của tỉnh. 

3. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Thông tin và 

Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, 

Chuyển đổi số của tỉnh) sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm chứng, đánh giá số liệu tổng 

hợp của các cơ quan, đơn vị và địa phương trước khi báo cáo UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện 

tử, Chuyển đổi số của tỉnh. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền 

điện tử, Chuyển đổi số tỉnh (để b/c); 

- Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi 

số tỉnh (để b/c);  

- Các đ/c PGĐ sở; 

- Văn phòng sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 

Đoàn Thanh Hải 
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