
 
 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
  

Số:           /STTTT-TTBCXB      Hưng Yên, ngày          tháng 11 năm 2021 

V/v hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng  

PC-Covid, quét mã QR  

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an 

và Bộ Y tế phát triển ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19 để người dân sử dụng thuận tiện (ứng dụng phòng, chống 

Covid - PC-Covid). Để thống nhất, nhanh chóng triển khai ứng dụng PC-Covid 

và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ tài 

liệu hướng dẫn và tuyên truyền cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR tới 

người dân, doanh nghiệp. 

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, Sở Thông tin và 

Truyền thông kính chuyển các đơn vị tài liệu hướng dẫn triển khai và truyền 

thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số 

nội dung sau: 

1. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh). 

Đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh tài liệu hướng dẫn cách sử 

dụng và video clip truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR (theo 

Phụ lục I và II).  

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-

Covid, quét mã QR trên điện thoại thông minh. 



 
 

 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức hướng dẫn triển khai và truyền thông về ứng dụng PC-Covid 

và việc quét mã QR đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.  

 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thanh/Đài truyền thanh và  UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh về việc phổ biến hướng dẫn, vận động người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn sử dụng PC Covid, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội 

địa và quét mã QR, đảm bảo tần suất tối thiểu 02 lần/ngày (vào khung giờ phù 

hợp trong ngày). 

 4. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. 

Dành thời lượng đăng, phát tin, bài (theo tài liệu gửi kèm) trên Báo Hưng 

Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh với thời  lượng, khung giờ thích hợp 

nhằm tuyên truyền và hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR đến 

đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương  

quan tâm triển khai thực hiện./.  

Gửi kèm Tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền (Phụ lục I và II).  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở đ/c Lương; 

- Lưu: VT; TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

           

 

 

    

Bùi Thị Lương 
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