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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6912 /SYT-NV
V/v triển khai hướng dẫn cách thức
sử dụng, tuyên truyền về ứng dụng
PC-Covid và quét mã QR code

a-Vũng T u, ng y 30 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Sở Y tế nhận được Văn bản 2164/STTTT-VTCNTT - 24/11/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hướng dẫn cách thức sử dụng, tuyên
truyền về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR code,
Sở Y tế triển khai thực hiện như sau:
1. Phổ biến hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR tới người
dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Phương thức hướng dẫn: Đăng tải lên Trang thông tin chính thức của cơ
quan, đơn vị. Phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng của địa phương,
gửi đến người dân qua tài khoản Zalo chính thức của địa phương, tổ chức hướng
dẫn đến người dân tại từng thôn, tổ, đội thông qua tổ Covid cộng đồng,v.v..
- Tư liệu hướng dẫn: Tại phụ lục I (gửi kèm tại Công văn số 2099/THH-VP
ngày 12/11/2021 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông).
2. Tổ chức truyền thông về ứng dụng PC-Covid và việc quét mã QR đến
người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
- Phương thức truyền thông:
+ Tư liệu video clip: Đăng tải lên cổng thông tin chính thức của tỉnh/thành
phố, sở TTTT và báo điện tử địa phương, phát định kỳ trên Đài truyền hình của
tỉnh/ thành phố, phát trên các màn hình quảng cáo tại các tuyến đường, trong các
khu chung cư (nếu có), v.v…
+ Tư liệu in ấn: Treo/dán tại các trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước
trên địa bàn, trên các tuyến phố lớn, trong các tổ dân phố, thôn, xóm, tổ đội…
- Tư liệu truyền thông: Tại phụ lục II (gửi kèm Công văn số 2099/THH-VP
ngày 12/11/2021 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông).
3. Đầu mối liên hệ công việc của Cục Tin học hoá:

- Về các vấn đề kỹ thuật, ông Đỗ Lập Hiển, Thường trực Trung tâm công
nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, điện thoại 0916033555, email
dlhien@mic.gov.vn;
- Về phối hợp truyền thông, ông Nguyễn Thành Nam, thành viên phụ trách
truyền thông của Trung tâm, điện thoại 0912549919, email: ntnam@mic.gov.vn.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Như trên;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng CMNV SYT;
- Cổng TTĐT SYT;
- Lưu: VT, NV.
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30-11-2021 18:36:01 +07:00

Phạm Minh An

