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Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể; 

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Xây dựng Đảng; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường xã. 

Căn cứ Công văn số 127/STTTT-CNTT ngày 04/02/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về thông báo các kênh thông tin cung cấp thông tin về các 

hoạt động phòng chống dịch bệnh virus Corona (nCoV), theo đó Sở Thông tin 

và Truyền thông đã thiết lập 04 kênh thông tin để cung cấp thông tin mới nhất 

liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch bệnh virus Corona (nCoV) của tỉnh 

Quảng Ninh; công văn số 137/STTTT-TT, ngày 06/02/2020 của sở Thông tin và 

Truyền thông về việc cảnh giác với thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona (nCoV) gửi qua hệ thống thư công vụ. 

Với mục tiêu, mỗi CB,CC,VC,NLĐ trong bộ máy chính quyền, Đảng, 

đoàn thể từ Thành phố đến phường xã phải là những người thường xuyên cập 

nhật các thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, phổ biến 

đến người thân và cộng đồng; kịp thời phản bác các thông tin sai lệch, thông tin 

không đúng về tình hình dịch bệnh (nếu có), UBND Thành phố đề nghị Ủy ban 

MTTQ thành phố và các đoàn thể; Văn phòng Thành ủy và các Ban Xây dựng 

Đảng; yêu cầu Các phòng, ban, ngành, đơn vị Thành phố và Ủy ban nhân dân 

các phường xã: 

1. Quán triệt, phổ biến đến toàn bộ CB,CC,VC,NLĐ 04 kênh thông tin 

cung cấp thông tin về các hoạt động phòng chống dịch bệnh virus Corona 

(nCoV) của tỉnh Quảng Ninh. Yêu cầu CB,CC,VC,NLĐ hàng ngày truy cập, cập 

nhật và chia sẻ các thông tin mới nhất về diễn biến của dịch Corona từ các kênh sau: 

(1) Trang htttp://congchuc.quangninh.gov.vn/;  

(2) Ứng dụng thông minh trên thiết bị di động (Smart Quảng Ninh);  

(3) Hệ thống thư công cụ của tỉnh;  

(4) Trên Zalo. (Các HD  sử dụng tại Công văn số 127/STTTT-CNTT gửi kèm). 
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2. Yêu cầu 100% CB,CC,VC,NLĐ  tại cơ quan, đơn vị phải cài đặt ứng 

dụng "Smart Quảng Ninh" trên thiết bị di động. Tích cực hướng dẫn cho người 

thân, bạn bè và nhân dân cài đặt, sử dụng Smart Quảng Ninh trên điện thoại di 

động để kịp thời cập nhật các thông tin chính thống về dịch bệnh và các thông 

tin khác liên quan. 

3. Hiện nay đã xuất hiện việc tin tặc sử dụng các đường dẫn (lick) mạo 

danh các hãng truyền thông phát tán, ngụy trang dưới hình thức các bài báo hoặc 

video tin tức về sự bùng phát của vius corona qua email hoặc phát tán nhiều 

email giả mạo thông báo chính thức từ các tổ chức y tế, đính kèm tệp tin có nội 

dung hướng dẫn chi tiết cách phòng tránh lây nhiễm vius corona để cài mã độc 

vào máy tính và điện thoại. Vì vậy UBND Thành phố yêu cầu cán bộ, công 

chức, viên chức khi sử dụng mail công vụ cần kiểm tra địa chỉ nguồn gửi và 

không click vào những đường dẫn kèm theo email nếu xác định không phải từ 

các tài khoản tin cậy hoặc tài khoản thư chính thống của tỉnh Quảng Ninh gửi. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể; Văn phòng Thành ủy 

và các Ban xây dựng Đảng quan tâm triển khai; yêu cầu các phòng, ban, ngành, 

đơn vị Thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các P1, P2, P3 thành phố; 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, VHTT. 
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