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Kính gửi: Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 
 

 

 Thực hiện Công văn số 3271/UBND-VX ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện nghiêm việc sử dụng mã QR Code kiểm soát người vào, ra trong 

phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 2628/TB-VP ngày 26/11/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Hải Hòa tại cuộc họp trực tuyến với các huyện Thạch An, Hòa An, Thành phố 

Cao Bằng về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước những diễn biến 

mới. 

 Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh 

ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, để tiếp tục thực hiện tốt các 

biện pháp phòng chống dịch, Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị 

trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, như sau: 

 1. Đảm bảo việc treo/dán các mã QR-Code tại cơ quan, đơn vị; quán triệt 

thực hiện triệt để, nghiêm túc việc quét mã QR-Code để kiểm soát người ra/vào 

trụ sở cơ quan, đơn vị; yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử 

dụng, tuân thủ việc quét mã QR-Code trước khi vào trụ sở làm việc; kiểm soát, 

ghi nhận các hoạt động ra/ vào trụ sở làm việc bằng mã QR-Code. 

 2. Chỉ đạo quyết liệt, triệt để việc thực hiện các giải pháp công nghệ trong 

phòng chống dịch Covid-19; yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động có sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng 

PC-Covid, tuân thủ việc quét mã QR-Code khi ra/ vào trụ sở làm việc cơ quan và 

đến các điểm công cộng, vận động người thân, bạn bè cùng thực hiện. 

 3. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang tại nơi làm việc và nơi công 

cộng, hạn chế tập trung đông người; có hình thức nhắc nhở, xử lý các cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động không chấp hành các biện pháp phòng 

chống dịch. 

 4. Hạn chế tổ chức tập trung ăn uống trong thời gian dịch đang có diễn biến 

phức tạp; tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị 

không tụ tập tổ chức ăn uống trong thời điểm hiện tại. 

5. Các đơn vị, cá nhân tiếp tục thực hiện tốt công tác báo cáo, hiệp đồng, 

chia sẻ thông tin liên quan khi xuất hiện các ca mắc Covid-19, để đảm bảo công 
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tác xác định nhanh các trường hợp có liên quan và truy vết có hiệu quả, đúng đối 

tượng. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện; Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết 

quả thực hiện các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP, QLVHGĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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