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KẾ HOẠCH 

Triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và trên cơ sở 

văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK về việc triển khai 

ứng dụng phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo và đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giúp các 

doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế và đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong 

việc quản lý và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng chức năng nghiệp vụ khoa học, đầy đủ và thuận lợi cho việc 

quản lý và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp;   

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ 

một cách ổn định, tính bảo mật và an toàn cao và hoạt động thông suốt; 

- Tiếp tục phát huy những lợi thế của việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và ổn định hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

II. NHIỆM VỤ  

1. Tiếp nhận chuyển giao phần mềm  

Bố trí cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để tiếp nhận và chuyển giao phần 

mềm do Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK chuyển giao. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 26/5/2021. 

2. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm 

 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tiếp nhận văn bản và nghiên cứu tập 
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huấn, hướng dẫn cho các đơn vị, doanh nghiệp để đưa vào sử dụng. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/5/2021. 

3. Chế độ thông tin báo cáo  

Việc thực hiện và tổng hợp báo cáo đảm bảo các chỉ tiêu báo cáo theo 

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Tần số báo cáo theo định kỳ quy định 01 lần/tuần. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện:  01/6/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

Làm đầu mối đôn đốc, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các 

nhiệm vụ tại Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là đầu mối và bố trí hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực để tiếp nhận 

hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho các 

doanh nghiệp. 

- Ký bản thỏa thuận hợp tác với đại diện là Cổ phần Công nghệ ATALINK 

để triển khai và sử dụng phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

- Chủ trì, quản lý tài khoản quản trị, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ 

cho các cơ quan, doanh nghiệp trong việc sử dụng phần mềm báo cáo và đánh 

giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

3. Ban Quản lý khu kinh tế Nghi sơn và các khu công nghiệp 

Triển khai hướng dẫn, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp tại các Khu 

công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban để cập nhật số liệu trên hệ thống 

phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

4. Sở Công Thương 

Triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cụm doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý để cập nhật số liệu trên hệ thống phần mềm phòng, chống, 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. 
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5. Sở Y tế 

Chủ trì tổng hợp, theo dõi kết quả cập nhật số liệu của các cơ quan, đơn vị 

và báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về mức 

độ đánh giá an toàn, rủi ro của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp đầu mối, kiểm tra, quản lý 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

6. Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK  

Cử đội ngũ nhân viên hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

cập nhật dữ liệu và hỗ trợ, đảm bảo vận hành hệ thống phần mềm hoạt động 24/7. 

7. Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cụm doanh nghiệp 

trên địa bàn để cập nhật số liệu trên hệ thống phần mềm phòng, chống, đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ 

biến, tập huấn, ứng dụng phần mềm. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ;  

- TT TU, TT HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KSTTHC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đầu Thanh Tùng  
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