
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:         /STTTT-TTBCXB 

  V/v cập nhật Thông cáo báo chí tình hình   

dịch bệnh Covid-19 và trả lời phản ánh của 

người dân trên ứng dụng “1022 Tây Ninh” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tây Ninh, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

 

 

      Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, 

nhằm giúp người dân kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng những vấn 

đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh và đồng thời tiếp nhận nhanh chóng 

những khuyến cáo, thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và của Việt 

Nam. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao cho Sở Thông tin và 

Truyền thông sử dụng tất cả các hình thức, phương tiện, ứng dụng CNTT trong 

tuyên truyền, phòng chống dịch, đầu tháng 3/2020, Sở Thông tin và Truyền 

thông đã xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh người dân và ứng dụng 

trên di động (ứng dụng này đã được đưa lên hệ thống CH Play và App Store 

với tên là 1022 Tây Ninh), đây là hệ thống có khả năng tương tác hai chiều giữa 

cơ quan Nhà nước và người dân, đang triển khai tại Trung tâm giám sát điều 

hành kinh tế xã hội tập trung của tỉnh (trung tâm GSĐH). Cụ thể là: 

- Là kênh thông tin chính thống để cơ quan Nhà nước gửi các khuyến cáo 

tới người dân. Người dân khi đã cài đặt ứng dụng trên di động có thể tiếp nhận 

nhanh chóng các thông tin cảnh báo của các Cơ quan nhà nước. 

- Người dân có thể cung cấp, phản ánh các thông tin cho các cơ quan Nhà 

nước qua ứng dụng di động đã được cài đặt. Các thông tin khi được tiếp nhận sẽ 

được trung tâm GSĐH chuyển tiếp qua hệ thống đến các cơ quan được cấp tài 

khoản xử lý và phản hồi kết quả lại cho người dân (với những trường hợp được 

quy định phải trả lời cho người phản ánh). Tất cả thông tin tiếp nhận, xử lý, trả 

lời người dân được bảo đảm an toàn thông tin mạng và bảo mật theo quy định. 

Chỉ có cơ quan có thẩm quyền, được cấp tài khoản mới được xem, xử lý,…  

Hiện nay, qua công tác tuyên truyền, người dân cơ bản đã tiếp cận hệ 

thống “1022 Tây Ninh”, đồng thời có sự tương tác và phản ánh thiết thực những 

vấn đề mà người dân quan tâm đến các cơ quan chuyên môn. 

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của ứng dụng “1022 Tây Ninh”, nhất là 

trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biết hết sức phức tạp, Sở Thông 



tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai một số 

việc như sau: 

1. Sở Y tế 

Kịp thời cập nhật Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh hàng ngày (sau khi Sở Y tế đã tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh theo 

thời gian quy định tại Công văn số 168/UBND-VHXH ngày 01/02/2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng  mới của vi rút Corona gây ra), 

đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải lên ứng dụng “1022 Tây 

Ninh”, làm căn cứ chính thống cho các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền 

đến người dân về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại Tây Ninh, tránh tình trạng báo chí khai thác thông tin không chính 

thống, gây hoang mang trong Nhân dân.  

Lưu ý: Thông cáo báo chí có thể điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch 

bệnh diễn ra trong ngày. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Thông tin được phản ánh sau khi được Trung tâm Giám sát, điều hành 

kinh tế, xã hội tập trung tỉnh tiếp nhận và xác minh sẽ chuyển đến các đơn vị xử 

lý (có thông báo bằng tin nhắn SMS), đề nghị các đơn vị tiến hành trả lời những 

phản ánh của người dân theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 

05/2020/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy 

định Triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Tây Ninh (Kèm 

theo tài liệu hướng dẫn). Nội dung trả lời đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và 

khách quan.  

Lưu ý: Kết quả xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức sẽ được 

đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của tỉnh. 

Nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đồng thời tạo sự gắng kết 

giữa người dân và chính quyền, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn 

vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch tỉnh (b/c) 

- Sở TTTT: BGĐ; các phòng và TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB.                                          

 

GIÁM ĐỐC 
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