
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ CỬA LÒ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:             /UBND-VP                      Cửa Lò, ngày         tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai một số ứng dụng 
CNTT phục vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi:  
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã; 
- Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã; 

- UBND các phường. 

 
 

 

 Thực hiện Công văn số 1166/STT&TT-CNTT ngày 23/8/2021 của Sở Thông 

tin và truyền thông Nghệ An về việc áp dụng một số công nghệ trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Sau khi thử nghiệm tính năng các ứng dụng và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, UBND thị xã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 thị xã, Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã, Chủ tịch UBND 

các phường triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin theo  hướng dẫn 

của Sở Thông tin và truyền thông Nghệ An (Kèm theo Công văn số 1166/STT&TT-

CNTT ngày 23/8/202, bản hướng dẫn sử dụng phần mềm và phụ lục danh sách tài 

khoản đăng nhập, mật khẩu ứng dụng quản lý QR-Code tại trang 

https://quanly.bluezone.gov.vn). 

Quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ đồng chí Phạm Bá 

Hiếu – Cán bộ Văn phòng HĐND – UBND thị xã, số điện thoại: 091.292.0054 để 

được hướng dẫn. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TT&TT Nghệ An (b/c); 

- TT Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Phúc 
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