UBND TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1819 /STTTT-TTBCXB
V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng
dẫn sử dụng các phần mềm phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh

Yên Bái, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã,
thành phố.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện khai báo y tế, khai
báo di chuyển nội địa và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Yên
Bái. Thực hiện Công văn số 4304/UBND-VX ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc sử dụng các phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh,
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; Cổng
Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và
Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông tin, tuyên truyền việc sử dụng song song các phần mềm: PCCovid và phần mềm VNEID của Bộ Công an để kiểm soát người dân về/đến địa
bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm giảm thiểu tối đa thời gian khai báo
của người dân (người dân cài đặt, sử dụng phần mềm nào thì chỉ cần quét mã
khai báo của phần mềm đó).
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cài đặt sử dụng ứng dụng
PC-Covid và quét mã QR theo yêu cầu để đông đảo người dân, các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, cửa hàng, chợ dân sinh và các
địa điểm công cộng khác trên địa bàn tỉnh biết theo nội dung Công văn số
1653/STTTT-TTBCXB ngày 08/11/2021 về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt
ứng dụng PC-COVID và VNEID và Công văn số 1739/STTTT-TTBCXB ngày
19/11/2021 về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-COVID của Sở
Thông tin và Truyền thông.
Căn cứ nội dung nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ
quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Truyền thông

và Văn hóa cấp huyện quan tâm tăng cường triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời,
hiệu quả. Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng
dẫn, đôn đốc hệ thống đài truyền thanh cơ sở cấp xã thuộc phạm vi quản lý đẩy
mạnh thông tin tuyên truyền tại địa phương.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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