
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày        tháng 12 năm 2021 
  

V/v tăng cường quét mã QR-

code trên ứng dụng PC-Covid 

để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

  - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Công văn số 7685/UBND-VX ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

Thông báo số 280/TB-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh về ý kiến kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ 

huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố 

chiều ngày 13/12/2021 và các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

của UBND tỉnh; 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/07/2021 

của UBND thị xã về thực hiện đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone 

(nay đã hợp nhất, phát triển thành PC-Covid) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.  

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã  

- Quán triệt đến tất cả công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, 

đơn vị mình có điện thoại thông minh thực hiện nghiêm việc quét mã QR-Code 

khi vào/ra trụ sở cơ quan, đơn vị mình và các địa điểm kiểm soát có treo, dán mã 

QR-Code.  

- Kiểm tra hằng ngày việc quét mã QR-Code của công chức, viên chức, 

người lao động của cơ, quan, đơn vị mình. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện 

cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid khi đến liên hệ công tác. 

2. Chủ tịch UBND các xã, phường 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đề nghị người dân có điện 

thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quét mã QR-Code tại các địa 

điểm trên địa bàn mình quản lý (trên cơ sở tài khoản quản lý mã “QR địa điểm” 

đã được Phòng Văn hóa và Thông tin cấp tại Công văn số 401/VHTT ngày 

16/11/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin). 
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- Cử bộ phận chuyên môn liên lạc trực tiếp đến các số điện thoại tạo mã 

“QR địa điểm” để vận động, yêu cầu người dân quét mã QR-Code khi đến các 

địa diểm này. 

3. Phòng Kinh tế  

Tiếp tục triển khai đẩy mạnh việc cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid đến 

các cụm công nghiệp, các xí nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý, đảm bảo 100% người lao động tại các cụm công nghiệp, các xí 

nghiệp, các cơ sở sản xuất - kinh doanh có điện thoại thông minh cài đặt, sử 

dụng ứng dụng PC-Covid. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 êu cầu công chức, viên chức, giáo viên, học sinh (có điện thoại thông 

minh  thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-covid và cài đặt cho 

người thân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quét mã QR-code tại 

các trường học thuộc cơ quan quản lý. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã 

phường thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid; tổng hợp báo cáo số 

liệu hằng ngày về UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã . 

6. Đề nghị UBMTTQVN thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã  

Tăng cường  phối hợp chỉ đạo đến các cấp hội, đoàn thể cơ sở tích cực vận 

động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên của mình quét mã QR-Code khi vào/ra các 

điểm có treo, dán mã QR. 

7. Đề nghị Thị đoàn 

Tiếp tục ra quân tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt, sử 

dụng ứng dụng PC-Covid; thành lập và chỉ đạo các cơ sở Đoàn thành lập Đội 

Thanh niên xung kích hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid 

cho người dân. 

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã 

Chỉ đạo tổ chức công đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

đoàn viên công đoàn thực hiện việc cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng 

PC-Covid trong đó tập trung cho đối tượng là công nhân, người lao động trong 

các doanh nghiệp (quét mã Qr-code khi vào/ra). 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã (ph/hợp ; 

- Các tổ chức chính trị-xã hội thị xã (ph/hợp ; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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