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Số:             /UBND-VP 
V/v triển khai bản đồ CovidMaps 

trong phòng chống dịch bệnh  

  TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 
- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

         Thực hiện Công văn số 3315/UBND-VXNV ngày 04/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống 

dịch bệnh. 

Theo nội dung văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã triển khai vận hành ứng 

dụng Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 tại địa chỉ: https://covidmaps.backan.gov.vn. 

(Bản đồ hiển thị thông tin các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, điểm cách ly tập 

trung, các vùng cách ly y tế và các chốt kiểm soát dịch bệnh tại Bắc Kạn). Để ứng 

dụng Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 phát huy hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành 

phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn thành phố (gọi chung các cơ quan, đơn vị, địa phương) thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, quán triệt 

đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

trên địa bàn biết, thực hiện truy cập về Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 theo địa 

chỉ trên. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động 

trong các cơ quan, đơn vị đều thực hiện. 

- Kết quả truy cập các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin 

trước 16 giờ ngày thứ 6 hàng tuần để tổng hợp chung và đăng tải công khai trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như các trang cổng thông tin điện tử, hệ thống 

loa truyền thanh,… 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin: Là đầu mối quản trị ứng dụng cập nhật đầy 

đủ thông tin lên bản đồ. Chủ động phối hơp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 

công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích sử dụng ứng dụng Bản đồ thông tin dịch 

tễ Covid-19.  

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông tăng 

thời lượng phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường về số lượng 

người tham gia truy cập ứng dụng trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác 

tuyên truyền đến mọi người dân biết cùng tham gia thực hiện.  

https://covidmaps.backan.gov.vn/
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(Gửi kèm văn bản số 3315/UBND-VXNV ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh) 

 Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

địa phương khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                  

Gửi bản điện tử: 

- Như trên;  

- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 TP; 

- Cổng TTĐT thành phố (đưa tin); 

- LĐVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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