
UY BAN NHAN DAN cONG HOA xA HQI cHU NGIIIA V11JT  NAM 
THANH PHO BA NANG Bc Ip - Tij do - Hnh phüc 

S& 5520 /UBND-STTTT Dà Näng, ngày 15 ththng 8 nám 2020 

V/v thig d%Ing CNTT trong M trçr phông, 
chong dch bnh COVID-19 

KInh g1ri: 
- VAn phông Doàn DBQH, HDND và UBND thành phô; 
- SiYtê; 
- UBND các qun, huyn. 

Xét d nghj cüa Sâ Thông tin và Truyn thông tai  các Cong vAn s 
2154/STTTT-CNTT ngày 08/8/2020 và Cong vAn so 2192/STTTT-CNTT ngày 
12/8/2020 ye vic üng dung CNTT trong h trg phèng chông djch bnh 
COVID-19 trên dja bàn thành phô Dà Nkg (gi:ri kern theo), Chü tjch UBND 
thành phô có kiên nhu sau: 

1. TMng nht dua vao sir ding 03 irng diing CNTT do Sâ Thông tin và 
Truyên thông xây drng dê ho trçc trong cong tác phông chông djch bnh COVID-
19 trên dja bàn thành phô Ba Näng tai  các dja chi sau: https ://congdulieu.vn; 
https ://opendata.danang.gov.vn; https ://covidmaps.danang. gov.vn và 
https ://solieucovid 19 .danang.gov.vn. 

2. Giao Van phông Doàn DBQH, HDND và UBND thành phô, Sâ Y tê, 
UBND các qu3n,  huyn nghiên ci'ru s1r dçing các üng ding nêu trên dê có them 
kênh thông tin ho trçi lAnh do các cap trong diêu hành và cung cap thông tin cho 
báo chI, nhân dan lien quan phOng chông djch bnh COVID-19. 

3. Giao S& Y t cr d.0 mi phi hqp; cung cp thông tin, s 1iu v tInh 
hInh djch bnh theo dê nghj cüa Sâ Thông tin và Truyên thông dê cp nht len 
các 1rng ding nêu trên (djnh k$' theo ngày hogc dot xuât khi có yeu cáu). 

4. Giao S& Thông tin và Truyn thông: 
a) Bão darn các üng dng hot dng n djnh, thông su& và báo dam an 

toàn an ninh thông tin; 
b) TMp tiic nâng c.p, hoàn thin các üng ding theo gop cita nglxi dan 

Va the Ca quan. 
c) Chi dao  Trung tam Thông tin djch vçi cong cp nht thithng xuyên dü 

1iu, thông tin dê phiic v11 thu câu si'r dçing các ca quan, to chüc, ngixñ dan. 
d) Tnr&ng hqp S& Thông tin và Truyn thông các tinh, thãnh có d nghj 

clang chung 03 img ditng trên thI chia sé ho.c chfi dng phôi hcip theo quy djnh. 
Nhn ducic Cong van nay, d nghj các cci quan dan vj lien quan trin khai 

thixc hiên./..r&( 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- CT UBND TP (b/c); 
- BCD COVID-19 thành ph; 
- Luu: VT, S ITFI, 
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