
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /TB-UBND Hòa Thuận, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Cài đặt sử dụng ứng dụng PC-Covid 

 

Căn cứ công văn số 2791/UBND-VHTT ngày 25 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về triển khai, hướng dẫn cài đặt, sử dụng 

và truyền thông về ứng dụng PC-Covid trên địa bàn Thành phố; 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo như sau: 

1. Các doanh nghiệp, các điểm công cộng khác như (trường học, cửa 

hàng tiện lợi, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ khu vui 

chơi, giải trí …) tạo và niêm yết mã QR trên ứng dụng PC-Covid, cử người theo 

dõi, kiểm tra và yêu cầu tất cả người ra vào địa điểm phải thực hiện quét mã QR 

theo quy định.  

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa 

bàn Phường khẩn trương cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại 

thông minh và quét mã QR khi ra vào trụ sở làm việc và các điểm công cộng.  

3. Tất cả các trường hợp đến liên hệ công việc tại Ủy ban nhân dân 

Phường phải khai báo y tế và thực hiện quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid 

được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường (hướng dẫn cài đặt 

và sử dụng ứng dụng PC-Covid được đăng trên Trang thông tin điện tử Phường 

tại địa chỉ: http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn, mục Thông báo). 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội Phường tuyên truyền, vận động hội viên và hướng dẫn, hỗ trợ người dân 

trên địa bàn Phường cài đặt phần mềm PC-Covid trên điện thoại thông minh và 

thực hiện khai báo đầy đủ thông tin trên ứng dụng.  

5. Ban nhân dân 5 khóm phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội Phường tuyên truyền, vận động các cửa hàng cung 

cấp dịch vụ thiết yếu, cửa hàng tiện lợi, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tạo mã 

địa điểm (mã QR) trên phần mềm PC-Covid để quản lý người ra, vào khu vực.  

Lưu ý: Đối với những tổ chức, cá nhân đã thực hiện cài đặt ứng dụng 

Bluzone, hệ thống đã tự chuyển đổi sang ứng dụng PC-Covid thì vẫn sử dụng 

bình thường, đồng thời thực hiện khai báo y tế và quét mã QR theo quy định. 

Riêng ứng dụng VNEID được triển khai tại Công văn số 2364/UBND-VHTT 

http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn/
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ngày 16/10/2021 của UBND Thành phố vẫn triển khai thực hiện theo hướng 

dẫn. 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT Đảng ủy, TT HĐND Phường; KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, các PCT UBND Phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- UB MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội 
Phường; 

 

- CBCC Phường;  
- Các điểm trường trên địa bàn Phường;  
- Ban nhân dân 5 khóm;  
- Lưu: VT.  

 Nguyễn Văn Tha 
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