
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB Quảng Trị, ngày     tháng 10 năm 2021 
V/v tuyên truyền phần mềm “Thích ứng  

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả  

dịch COVID-19” 

 

 

Kính gửi: 

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Báo Quảng Trị; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị;  

Tạp chí Cửa Việt; 

- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương, 

ngành và các tỉnh, thành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa Thông  tin - Thể dục thể thao các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

và Công văn số 4947/UBND-VX ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh về việc Thực hiện 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Trung tâm 

Tin học Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm hành động bom mìn tỉnh đã 

xây dựng phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19”.  

 Để mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên 

địa bàn tỉnh tiếp cận, tra cứu và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn 

tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

 - Thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức trên địa bàn về 

phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do 

Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm hành động bom 

mìn tỉnh xây dựng. Phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” giúp người dân tìm kiếm, phát hiện các vấn đề liên quan đến dịch 

COVID-19 xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kỳ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 

người dân cũng có thể xem, tra cứu các thông tin Bệnh nhân COVID-19, các địa điểm 

cách ly tập trung, cơ sở xét nghiệm nhanh COVID-19, địa điểm tiêm chủng, khu vực 

phong tỏa, Bản đồ phân bố cấp độ dịch…  

 - Tuyên truyền, khuyến khích người dân truy cập vào phần mềm tại địa chỉ: 
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https://bandocovid.quangtri.gov.vn/ để tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt 

động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại các mục: Bản đồ phân bố cấp 

độ dịch; thông tin dịch tễ các ca bệnh COVID-19; địa điểm cách ly y tế, phong tỏa; 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19… 

- Tuyên truyền hướng dẫn truy cập phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” bằng một trong các cách sau: 

 + Truy cập địa chỉ: https://bandocovid.quangtri.gov.vn/.  

 + Truy cập ứng dụng “QUANGTRI IOC” của Trung tâm Giám sát điều hành 

thông minh tỉnh Quảng Trị trên điện thoại di động thông minh, chọn mục “Chống dịch 

bệnh”. 

 Vậy Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, 

tổ chức tuyên truyền.  

Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                            Nguyễn Hoàn 
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