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Số:           /UBND-VHTT 
 

V/v tuyên truyền cài đặt và sử dụng 

 ứng dụng PC - Covid  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kim Bảng, ngày       tháng     năm 2021 

 

    

  Kính gửi:   - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc huyện; 

           - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
   

Thực hiện Công văn số 1026/STTTT-BCVTCNTT ngày 12/10/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc “tuyên truyền cài đặt và sử dụng 

ứng dụng PC-Covid”. Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 
 

 1. Các cơ quan, ban, nghành, đoàn thể, đơn vị: 

 - Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý: Cài đặt và sử 

dụng ứng dụng Phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (sau đây gọi là PC-Covid) trên 

điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android (tải từ CH play) và iOS (tải từ 

App store) để được cấp Thẻ Covid, QR cá nhân và sử dụng các tính năng phòng 

chống dịch Covid-19. 

 - Đài truyền thanh huyện: Làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài 

truyền thanh để nhân dân được biết và cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid trên 

điện thoại thông minh. Tần suất: tối thiểu 02 lần/ngày (vào khung giờ phù hợp 

trong ngày).  

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo, triển khai công tác cài đặt 

ứng dụng PC-Covid đến người dân trên địa bàn và thường xuyên tuyên truyền qua 

hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn (định kỳ nhắc lại). 

 Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và tài liệu tuyên truyền được đăng tại 

đường dẫn https://pccovid.gov.vn/tai-lieu ./. 
  

Nơi nhận:   
- Sở Thông tin và TT  Hà Nam; 

- TTHU, HĐND;                           Báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND Huyện;    

- Như kính gửi;  

- Lưu: VP. 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hoàng Tùng 
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