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S :1523UBND-VH
V/v trin khai cài d.t irng diing Hue-S
cho toàn dan trên dia bàn tinh

TItha Thiên Hue, ngay.4tháng 02 nám 2021

KInh glri:
- Thu truàng các cci quan Trung wing trên dja bàn tinh;
- Các Si, ban ngành, các doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thj xà và thânh phô Hue;
- Dai hoc Hue và các thành viên trrc thuc;
- Các TriRing Dai h9c, H9c vin, Vin nghiên ciru;
- Các Tnthng Cao dang, Trung cap trén dja bàn tinh;
- Hip hi Doanh nghiptinh;
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh;
- Báo Thra Thiên Hue;
- Các Doanh nghip Viên thông và Truyên hInh cap;
- Các doanh nghip trên dja bàn tinh.
Tnróc tInh hInh djch bnh COVID-19 vn tip tic din bin phüc tp trên Ca
nirc, nhãm triên kbai cong tác phông, chông djch bnh COVID-19 trên dja bàn hiu
qua, cQng nhir dam bâo an toàn cho nhãn dan; dông thô'i, vira có tInh lâu dài hInh
thành thói quen cüa ngi.thi dan sir diing cong ngh gop phân thüc day nhanh qua trinh
chuyên dôi so cüa tinh, dê triên khai các giãi pháp don nguvi dan tiêp c.n Hue-S, ChÜ
tich Uy ban nhân dan tinh yêu câu:
i. Thu trithng các cci quan Trung iiang trOn dja bàn tinh; ThU tnrâng các si, ban
ngành doàn the cap tinh; ChU tjch UBND các huyn, thj xä và thành phô Hue quán trit
nghiêm tUc các ni dung chi dao cUa Uy ban nhân dan tinh, Ban Chi dao phông, chOng
COVID- 19 tinh ye cong tác phông, chOng djch COVID- 19 ti ca quan, dan vj, dja
phuung, tuyt dôi khOn duçic chU quan la là trong phóng djch; thu6ng xuyOn duy tn
5K; dông th&i, chi dao tat cá can b, cOng chUc, viên chUc và nglx&i lao dng tti các ca
quan, don yj, dja phuang cài d.t üng ding Hue-S, triOn khai Uiig diing QR (ma thông tin
phán hôi), day là tiêu chI bat buc trong dánh giá mrc d dam bão an toàn phông dlch ti
các Co quan, dan vj, dja phucing.
2. ChU tjch UBND các huyn, thj xâ, thành phô Hue:
- Chi do UBND các xà, phuing thj trtn, các don vj lien quan buy dng
tôi da các 1irc lucing di tmg ngO, gO trng nhà dê thông báo, rà soát, huàng dan
vâ cãi dt mg dung Hue-S cho tat cà ngu&i dan có din thoai thông minh trên
dja bàn.
- Tip tVc trin khai dt bang QR (ma thông tin phãn hi) ti các co quan, dan
vi, dja phwing và các co s kinh doanh trên dja bàn quán 12.
- Chi dao các Cong ty, doanh nghip, các ctra hang kinh doanh din thoi di
d5ng trOn dja bàn ho trçi cài dt cho ngix?i mua irng ding Hue-S.
3. Di h9c Hue, các Trun Di h9c thành viên, các dan vj tnlrc thuc Dii h9c
Hue, các Trii&ng Dai h9c, Cao däng, Trung cap trOn dja bàn tO chUt triên khai cho
tat cã can b, nhãn viên, h9c viên, sinh viOn, h9c sinh Co din tho?i thông minh ti
các don vj thrc hin cài dt i.rng dirng Hue-S.
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4. Cong an tinh, Bô Chi huy Quân sir tinh t6 chiic trin khai cho tt cà toàn hrc
1ung gt.rang mâu cai dt irng diing Hue-S.
5. Si Giáo diic Va dào to chi do toãn th can b, viên chüc, giáo viên và h9c sinh
và ph huynh Co st'r ding din tho?i thông minh thirc hin cài dt 1rng dung Hue-S.
6. Ban Quãn I Khu Kinh th, cong nghip tinh chi dto các don vj, doanh
nghip tuyên truyên, vn &ng yêu câu can b, nhân viên, cong nhân, ngthi lao dng
dang lam vic các các doanh nghip trong khu kinh tê, cong nghip cài dt i'ing dung
Hue-S, triên khai' rng dung QR (ma thông tin phán hOi) dê dam bào nguyen täc
phOng djch.
7. Tinh doàn Thüa Thiên Hue:
- Quán trit trin khai cài dt 1rng ding Hue-S cho toàn th doàn viên thanh
nien các cci quan, don vj, dja phucrng trên dja bàn; doàn thanh niên phãi guong mâu,
di dâu trong vic cài d.t ü'ng dicing Hue-S.
- Chi do các cp doàn Co s phi hqp vOi chInh quyn dja phixcing cp xã
triên khai phong trào tInh nguyen ho trg các dja phuong ho trçl cài d.t Hue-S cho
ngui dan có din thoi thông minh trên dja bàn; dông thai, phát dng phong trào
toàn dan Thra Thiên Hue cài dt Hue-S.
8. Hip hi Doanh nghip tinh và các doanh nghip trin khai Poster din tr
chiêu v các bang din tü ti co quan, doanh nghip, tai thang may và các diem cong
cng. Uy ban nhân dan tinh kêu gçi các doanh nghip truyên thông, quãng cáo ho trçl
tang thai krcvng hiên thj ni dung tuyên truyên cài dt irng diing Hue-S.
9. Các co quan thông tin, báo chI tang cu&n cong tác tuyên tmyn ngthi dan,
du khách cai dt ing dung Hue-S và djnh kS' nhäc 1.i trên các phixong tin truyén
hInh, phát thanh, các báo cüa tinh Thixa Thiên Hue.
10. Sà Thông tin và Truyn thông kjp thai, huOng d.n h trçY cho các co quan, don
vj, dia phuong, các hrc krçmg trong vic triên khai cài ct irng ding Hue-S.
- Nghiên ciru giãi pháp giám sat can b, cong chirc, viên chüc thrc hin cài
dat, sr ding rng diing Hue-S trén co sa dt lieu quãn 1 sO can b, cOng chtrc,viên
chrc; cung cap cho S Ni vi so lieu dé dánh giá vic thi dua, chuyên dôi sO cüa
các co quan, don vj trên dja bàn tinh.
Yêu cu các co quan, don vj, dja phuong khn truong trin khai thrc hin,
hoàn thành vic cài dt img ding Hue-S trtrâc ngày 28/02/2021; báo cáo kêt qua cài
dt ye Sà Thông tin và Truyên thông dê tong hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tinh
theo quy djnh./.
No'i n/zin:
CHU TjCH
-Nhutrën;
- CT và các PCT UBND tinh;
- Các Thãnh viên BCD COVID-19 tinh;
- VP: CVP, các PCVP, các CV;
- Liru: VT. VH.
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