
TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG 
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*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Số: 18-CV/ĐTN 
Về việc thành lập đội hình thực hiện tuyên 

truyền, cài đặt phần mềm quản lý sức khỏe qua 
điện thoại thông minh Vncare 

Giồng Riềng, ngày 07 tháng 11 năm 2022 
 

          
Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện 
Giồng Riềng năm 2022; Thực hiện kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 2/11/2022 
của UBND huyện Giồng Riềng về việc tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng 
dẫn người dân cài đặt ứng dụng phần mềm Vncare quản lý sức khỏe qua điện 
thoại thông minh trên địa bàn huyện Giồng Riềng;  

Nhằm phát huy vai trò của Đoàn viên, Thanh niên huyện Giồng Riềng 
trong chuyển đổi số. Ban Thường vụ Huyện đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn trực 
thuộc thành lập đội hình tuyên truyền, hướng dẫn Đoàn viên, Hội viên, và người 
dân cài đặt phần mềm Vncare, cụ thể như sau: 

1. Thành lập đội hình: 100% cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập đội hình 
từ 6-8 thành viên có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, lễ ra mắt đội hình 
phải có hình ảnh, phông chữ thể hiện rõ nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức và 
báo cáo về Huyện đoàn chậm nhất 11h ngày 9/11/2022 qua đường link: 
https://tuoitregiongrieng.com/a66e. 

2. Tổ chức hoạt động và thông tin báo cáo:  
- Tổ chức hoạt động: Các đội hình tổ chức và phối hợp các hoạt động 

tuyên truyền, hướng dẫn Đoàn viên, Hội viên, người dân cài đặt đến ngày 
31/12/2022 phải có 100% Đoàn viên, thanh niên và 95% người dân của đơn vị 
được cài đặt phần mềm. Đặc biệt tổ chức tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân cài 
đặt phần mềm VnCare từ ngày 9/11-16/11/2022. 

- Chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo gửi được gửi chậm nhất là thứ 6 
hàng tuần, kết quả tính từ thứ 7 tuần trước đó đến thứ 6 của tuần hiện tại, trực tiếp 
vào đường link: https://tuoitregiongrieng.com/a65s để Huyện đoàn báo cáo về 
UBND huyện. 

Lưu ý: Mỗi đoàn viên, người dân được tuyên truyền sau khi cài đặt xong 
cài đặt phải chụp hình màn hình chính của phần mềm và người được cài  đặt, đính 
kèm vào báo cáo, không có hình hoặc cài phần mềm mà chưa đăng ký kể như 
chưa cài đặt. 

Nhận được công văn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai, thực 
hiện tốt./. 
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