
          

     

                     Kính gửi:  
 

 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

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

- Các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông. 
 

           

Thực hiện Công văn số 2099/THH-VP ngày 12/11/2021 của Cục Tin học 

hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức hướng dẫn và truyền thông về 

ứng dụng PC-Covid, quét mã QR tại địa phương (đính kèm). 

Để thống nhất ứng dụng trong việc khai báo y tế và tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị quý cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phổ biến, hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR tới cán bộ, 

công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Phương thức hướng dẫn: Đăng tải Bộ tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền 

cách sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã QR của Cục Tin hóa lên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh; lên các Trang thông tin điện tử của Sở, ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức đăng phát trên các phương tiện 

truyền thông của tỉnh, gửi đến người dân qua tài khoản Zalo chính thức của địa 

phương; thông qua họp lệ Chi bộ hàng tháng hướng dẫn cán bộ, đảng viên cách cài 

đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid; thông qua Tổ Covid cộng đồng tổ chức hướng 

dẫn người dân tại các ấp, khóm biết cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR. 

 - Tư liệu hướng dẫn: Đề nghị quý cơ quan truy cập đường link của Cục Tin 

hóa gửi kèm (Phụ lục I). 

2. Tổ chức truyền thông về ứng dụng PC-Covid và việc quét mã QR đến cán 

bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Phương thức truyền thông:  

+ Tư liệu video clip: 

Đăng tải tư liệu truyền thông về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR lên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; lên Trang thông tin điện tử của Sở, ngành tỉnh, Ủy 
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ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; lên Báo điện tử Trà Vinh; tổ chức phát 

thường xuyên trên sóng truyền hình và đăng tải lên trang fanpage của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; phát trên các màn hình quảng cáo tại các tuyến đường 

lớn, quảng trường, các điểm chợ, siêu thị, khu vui chơi công cộng,… 

+ Tư liệu tuyên truyền cổ động: Đề nghị Quý cơ quan tải các tư liệu trên và 

treo, dán tại trụ sở làm việc của đơn vị; chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên 

treo, dán trên các tuyến đường lớn, các điểm chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trong 

các tổ dân phố, ấp, khóm…và in ấn tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình. 

 - Tư liệu truyền thông: Đề nghị Quý cơ quan truy cập đường link của Cục 

Tin hóa gửi kèm (Tại phụ lục II). 

Rất mong Quý cơ quan quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tỉnh ủy; UBND tỉnh (thay b/c); 

- Cục THH, Bộ TT&TT (thay b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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