
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM HƯNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-VHTT Cẩm Hưng, ngày 26  tháng 11 năm 2021 

V/v đôn đốc triển khai phần mềm 

PC-Covid và quét mã QR code phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

 -           n  đ n  ị đ n     n địa bàn; 

 -     b n n ành  đoàn  hể cấp xã;  

- Ban giám hiệ  3   ường học; 

- Trạm y tế xã; 

- Bí  hư   hôn   ưởng 9 thôn. 

  

Thực hiện  ôn   ăn số 1576/STTTT-CNTT ngày 22/11/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai triển khai phần mềm PC-Covid và 

quét mã QR code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.  ôn   ăn số 

3728/UBND-VHTT của UBND huyện Cẩm Xuyên về việ  đôn đốc triển khai 

phần mềm PD-Coivd và quét mã QR code phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Để góp phần phục vụ h ệ      công tác phòng, chống dịch Covid-19 

   n địa bàn, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu     ban, n ành  đoàn  hể cấp xã, Ban 

giám hiệ        ường học, Trạm y tế, Ban cán sự các thôn theo chứ  năn  nh ệm 

vụ thực hiện kịp thời các nội dung sau:   

1. Quán triệt, chỉ đạo  đôn đốc 100% đ ng viên, cán bộ, công chức, viên 

chứ   n ườ  l o động  à  đặt, sử dụng phần mềm PC-Covid và tạo mã QR code cá 

nhân    n đ ện thoạ  d  động; cử cán bộ thực hiện việc tạo mã QR đị  đ ểm của 

đ n  ị, niêm yết và tổ chức quét mã QR hàng ngày  heo Văn b n số 7641/UBND-

VX1 ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh (có tài liệu hướng dẫn kèm theo). 

2. Cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đốn đốc, 

hướng dẫn        nhân  à  đặt, sử dụng phần mềm PC-Covid và tạo mã QR code 

   nhân    n đ ện thoạ  d  động. Qu n lý tài kho n qu n trị để kiểm tra, truy vết 

khi có ca bệnh F0 l  n    n    n địa bàn. 

3. Đoàn  h nh n  n  hủ   ì  h y độn  đoàn    n  ổ chức  tuyên truyền, 

hướng dẫn n ười dân, đặc biệt là các  kinh doanh, hộ kinh doanh, dịch vụ     

   n  đ n  ị    n đị  bàn  à  đặt, sử dụng phần mềm PC-Covid và tạo mã QR 

code cá nhân  đ ểm    n đ ện thoại di động (đối với các điểm công cộng thực 

hiện dán mã QR điểm đã tạo); Đối vớ  n ườ  dân  hư     đ ện thoại thông minh 

hoặ   hư     Thẻ  ăn  ước công dân, thẻ B o h ểm  ã hội: hướng dẫn, hỗ trợ 

n ười dân khai báo và tạo mã QR cá nhân (từ máy tính hoặc điện thoại của 

người quản lý địa điểm) in ra giấy để quét kh  đến giao dịch tạ      đ ểm kinh 

doanh, công sở h y     đ ểm công cộng    n địa bàn. 
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4. Ban công an xã kiểm      hườn    y n đối vớ         sở s n xuất kinh 

doanh, hộ kinh doanh, đị  đ ểm công cộn     n địa bàn, b o đ m mọ  n ười dân 

tuân thủ việc quét mã QR kh  đến giao dịch.  

5. B n  ăn h    hịu trách nhiệm tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

   sở  T  n   hôn    n đ ện tử  ã để n ười dân nắm bắt, thực hiện kịp thời.  

3. Ban giám hiệ        ường chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện cài 

đặt, quét mã QR-Code trên hệ thống PC-Covid-19 của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên tại     đ n  ị   ường học. 

4. Trạm y tế xã thực hiện  à  đặt, quét mã QR-Code trên hệ thống PC-

Covid-19 tại trạm  à hướng dẫn n ườ  dân kh  đến khám chữa bệnh, khai báo y 

tế bắt buộc ph    à  đặt, quét mã QR-Code trên hệ thống PC-Covid-19.  

Nhận đượ   ôn   ăn yêu cầu các b n n ành  đoàn  hể        ường học, trạm y 

tế, Ban cán sự các thôn triển khai thực hiện kịp thời./. 

Nơi nhận:  
- Như    n;  

- Phòng VH – TT huyện; 

- T.Trực Đ ng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ; 

- T  n  TTĐT  ã;  

- Đà     yền thanh xã; 

- Lư : VT  VHTT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hoạt 
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