UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2311 /SNN-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2021

V/v kiểm soát người đến liên hệ
công tác bằng quét mã QR và ứng
dụng PC Covid.

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; Công văn số 2449/STTTT-TTBCXB ngày 25/11/2021 của Sở Thông tin
và truyền thông về việc quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng
phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất kinh doanh, sự kiện đông
người bằng mã QR và ứng dụng PC Covid.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị
trực thuộc chỉ đạo, thực hiện như sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện công
tác phòng chống dịch; chủ động quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống
dịch trong tình hình mới.
2. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan,
đơn vị nghiêm túc thực hiện và vận động người thân sử dụng, cập nhật ứng dụng
PC Covid đối với người dùng có sử dụng điện thoại thông minh (smartphone).
3.Thực hiện đồng nhất việc kiểm soát quét mã tại cơ quan đơn vị bằng mã
QR mới thay cho mã QR Code của Bluezone, VHD, Ncovi.. đã dùng trước đó để
kiểm soát người đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị.
(Cách tạo mã QR, đăng ký điểm kiểm dịch và quản lý check in mã QR thực
hiện theo Hướng dẫn tại công văn số 2449/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và
Truyền thông gửi kèm theo công văn này)
Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch hiệu quả, Sở Nông nghiệp và
PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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