
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Nam Định, ngày       tháng 10 năm 2021 
V/v tuyên truyền ứng dụng PC-Covid  

                                

 

 Kính gửi:  

- Các Sở, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Nam Định; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

                                           

 PC-Covid là ứng dụng phòng chống dịch Covid - 19 quốc gia, được Bộ 

Thông tin và Truyền thông phát triển và đưa vào sử dụng. Với các tính năng 

gồm: Thẻ Covid -19; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; 

khai báo y tế; thông tin tiêm vắc xin; xét nghiệm; khai báo di chuyển nội địa; 

thông tin phản ánh của người dân..., PC - Covid thay thế các ứng dụng phòng 

chống dịch Covid -19 trước đây. 

   Để triển khai ứng dụng PC - Covid đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ngành; UBND các huyện, thành 

phố; các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người 

lao động trong đơn vị và cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý 

cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid cho mình và người thân; Hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân đến liên hệ công tác biết và và cài đặt ứng dụng PC - Covid bằng 

hình thức phù hợp; Đăng tải tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC - Covid 

trên Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; UBND các xã, phường, thị trấn đẩy 

mạnh tuyên truyền về các tiện ích, cách thức cài đặt và vận động nhân dân cài 

đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid trên Đài truyền thanh cấp huyện và trên hệ 

thống truyền thanh cơ sở với tần suất từ 2-3 lần/ ngày. 

3. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tăng cường các tin 

bài; xây dựng  trailer, video clip tuyên truyền về ứng dụng, cách thức cài đặt, sử 

dụng ứng dụng PC-Covid để người dân biết thực hiện. 

(Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm tài liệu truyền thông, hướng dẫn 

cài đặt ứng dụng PC-Covid để các đơn vị thuận tiện khai thác, sử dụng trong 

công tác thông tin, tuyên truyền) 



Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các sở, ngành; UBND 

các huyện, thành phố; Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh; (để báo cáo) 

- Giám đốc Sở;  

- Lưu: VT, TTBCXB (anhdp).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trịnh Xuân Lộc  
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