
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /SNN-VP  Lạng Sơn, ngày           tháng 3 năm 2020 
 

V/v phát động cuộc vận động ứng 

dụng công nghệ Việt cho cuộc sống 

số, triển khai ứng dụng khai báo y tế 

toàn dân NCOVI và không tích trữ, 

tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19 

 

   

Kính gửi:  

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc; 

- Văn Phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn công văn 1157/VP-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và 

không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19; Chỉ thị số 16/CT- BTTT 

ngày 25/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phát động cuộc vận động 

ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.  

Để thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 không để xuất hiện, lây lan do tiếp xúc giữa người với người. Chủ động thích 

ứng, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triên dịch vụ công trực tuyến, y tế 

số, giáo dục số, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và kinh tế 

số, vượt qua thách thức, phát triển và ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt đời 

sống, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện như sau: 

1. Phát triển môi trường làm việc số phục vụ công việc: Phát triển các nền 

tảng, ứng dụng, dịch vụ số tạo lập môi trường làm việc số để thiết lập, duy trì 

môi trường làm việc liên tục, mọi lúc, mọi nơi. Từng bước ưu tiên phát triển các 

nền tảng ứng dụng, dịch vụ thuộc các nhóm sau: Họp, Hội nghị trực tuyến, Văn 

phòng làm việc trực tuyến, Quản trị số, Công cụ giao tiếp số. 

2. Thường xuyên tuyên truyển, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong đơn vị, tăng cường sử dụng công nghệ số trong làm việc, 

sinh hoạt như các ứng dụng y tế số phục vụ chăm sóc sức khỏe, hệ thống đào tạo 

số phục vụ nhu cầu học tập và các hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

thường xuyên, nhu cầu giải trí, dịch vụ vận chuyển, thanh toán số… 

3. Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của 

BCĐ Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc triển khai ứng dụng 

khai báo y tế toàn dân NCOVI, tăng cường chỉ đạo, phổ biến, khuyến khích cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tự nguyện, chủ động khai 

báo, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch tại địa 

chỉ website: https://moh.ncovi.vn/.  

https://moh.ncovi.vn/
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4. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế chống đầu cơ, tích trữ, tăng 

giá thuốc; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người thân trong gia 

đình và nhân dân hiểu, từ đó không tích trữ, không tự ý sử dụng thuốc 

Hydroxychloroquine và Azithromycin để điều trị bệnh viêm đường hô hấp do 

SARS-CoV-2 khi không có chỉ định của bác sỹ. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
 

 


		2020-03-30T13:57:58+0700


		2020-03-30T14:28:45+0700


		2020-03-30T14:28:45+0700


		2020-03-30T14:28:45+0700




