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Kính gửi: - Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. 

 

 

 Thực hiện văn bản số 1473/UBND-VX ngày 07/4/2020 về việc tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm ứng phó 

với diễn biến dịch COVID-19; Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp, mặc dù trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa ghi nhận ca nhiễm nào nhưng 

nguy cơ dịch bệnh xâm nhập đang ở mức cao. Nhằm bảo đảm các điều kiện ứng 

phó kịp thời với diễn biến dịch, không để gián đoạn mọi hoạt động quản lý, điều 

hành của Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu: 

1. Phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi hoạt động để đảm bảo ổn định, an 

toàn đối với các ứng dụng dùng chung của tỉnh gồm: Hệ thống gửi nhận văn bản 

qua mạng, hệ thống báo cáo nhiệm vụ UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao, hệ 

thống thư điện tử công vụ, hệ thống một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, 

trang thông tin điện tử của Sở. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; đảm bảo sẵn sàng 

thay đổi phương thức làm việc thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin khi 

cần thiết. Trong đó tập trung các nội dung trọng tâm sau: 

- Rà soát, bảo đảm mọi điều kiện thực hiện tiếp nhận, điều hành, giải quyết 

công việc thông qua các ứng dụng dùng chung của tỉnh, đặc biệt là hệ thống quản 

lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng (trừ văn bản mật); 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích và ưu tiên người dân, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh và sử dụng dịch vụ bưu chính trong thực hiện các thủ tục hành chính; 

       -  Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trước diễn biến của dịch COVID-19 nếu xảy ra 

tình huống có cán bộ, công chức, viên chức và lao động cơ quan phải cách ly theo 

quy định để bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn. 

3. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc triển khai ứng dụng khai báo 

y tế toàn dân NCOVI theo Công văn số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban 



Chỉ đạo Quốc gia phòng, chổng dịch bệnh COVID-19 và văn bản số 536/SNN-

TCHC ngày 01/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai ứng dụng 

khai báo y tế toàn dân NCOVI. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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