
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BÀ RỊA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /UBND-VP Bà Rịa, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v triển khai tài liệu giới thiệu Bộ 

giải pháp công nghệ phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới 

 

   

 Kính gửi:  

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

- Các cơ quan, ban ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 Đồng kính gửi: Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể. 
 

 Thực hiện Công văn số 926/STTTT-VTCNTT ngày 16/06/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc triển khai tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp 

công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

UBND thành phố gửi đến các cơ quan, đơn vị Công văn số 1324/BTTTT-

THH ngày 29/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp 

dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 và Tài liệu giới 

thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.  

Nội dung được gửi kèm theo công văn này, đồng thời đăng tải trên trang thông tin 

điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://sotttt.bariavungtau.gov.vn/van-ban-tham-khao, chọn lĩnh vực Công nghệ 

thông tin. 

Đồng thời, ngày 25/5/2021 UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

5255/UBND-VP về việc triển khai, hướng dẫn tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp 

công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên (th/h); 

- TTr.TU, TTr.HĐND TP (b/c);                           

- CT, PCT. UBND TP (đ/b); 

- Lưu: VT, TH (VQ). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Đặng Huy Quang 

 

KHẨN 
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