ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG
Số: 26

/UBND-VHTT

V/v tuyên truyền hướng dẫn cài
đặt và quét mã QR bằng ứng
dụng PC-COVID

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm VH- TT- TT huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
UBND huyện nhận được Văn bản số 2376/STTTT-TTBCXB ngày 31/12/
2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt
và quét mã QR bằng ứng dụng PC-COVID (gửi kèm Văn bản này).
UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Trung tâm VH- TT- TT huyện; UBND các xã, thị trấn
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thường
xuyên, liên tục về các nội dung hướng dẫn cài đặt và quét mã QR bằng ứng dụng
PC-COVID (Chi tiết tại Phụ lục 1 và 2 gửi kèm theo văn bản này) trên địa bàn
huyện, để thống nhất triển khai hiệu quả ứng dụng trong việc khai báo y tế và
kiểm soát đi lại giữa các địa phương, giúp người dân di chuyển thuận lợi, không
để ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm an sinh
xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
- Hình thức tuyên truyền: Trên Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền
thanh cấp xã và các hình thức truyền thông cơ sở khác như: mạng xã hội zalo,
facebook; tuyên truyền trực quan, lưu động...
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Thường xuyên kiểm tra,
hướng dẫn Trung tâm VH- TT- TT huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện
nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND huyện (nêu trên).
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở TT &TT (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VH.
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