
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIYA LO JJc 1p  - Tir do - Hnh phtic 

S: /UBND - VHTT 
V/v trin khai quét ma QR trong phông 
chong djch Covid - 19 trên dja bàn thj xã 

Ca Lô, ngày tháng 0] nám 2022 

Kinh giri: 
- Các ca quan, dan v trên dja bàn th xã; 
- Uy ban nhân dan các phuè'ng, 

D dy mtnh rng diing các nn tang cong ngh trong phông, cMng djch 

Covid-19, dam bào "ThIch i1ng an toàn, linh hot, kim soát có hiu qua vi 

dich bênh Covid-19 trên dia bàn thi xà. 

Uy ban nhân dan thj xä yêu cu Thu trung các ca quan, dan vj trên da 

bàn, UBND các phiRmg trin khai thirc hin mt s nhim vii sau: 

1. Yêu cu can b, cong chrc, viên chrc, doàn viên, hi viên, ngithi lao 

dng cài dt và sir diing PC-Covid d khai báo y t, khai báo di chuyn ni dja. 

2. Tuyên truyn, 4n dng huóng dn ngui dan và khách khi dn dja bàn 

quàn 1 phài cài dt 1rng ding PC-Covid, khai báo y t din tu, quét ma QR theo 

quy dnh. 

3. Tio và si:r ding ma QR cho ca ca quan, dan v trên img dng PC-

Covid; th1rc hin kim soát vào/ra ca quan, dan vj hang ngày di vri khách 

dnIdi thông qua quét ma QR trên üng ding PC-Covid. 

(Gz'ci hzthng dan cài dt quét ma QR kern theo cong van nay) 

Trong qua trInh thrc hin gp khó khän vithng mc gI lien h trçrc tip vói 

dng chi Nguyn Mtnh Cithng, Giárn dc VNPT Cfra Lô, din thoti: 

0915488456 dé duoc ho tro. 

Nhn duç'c cong van nay, yêu cu Thfi tru&ng các ca quan, dan vj, IJBND 

các phrnmg trin khai thrc hin nghiêm tüc./. 

Noi n/i In: 
- S& TT&TT; 
- TT Thi üy; TT HDND thi xa 
- ChU tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Ban tuyên giáo Thj üy; 
- Các phông, ban, dan vj lien quan; 
- UBND các phuông; 
- Urn VT VH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

P110 CHU T!CH 

Hoàng Van PhIic 
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