
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:      /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2021 
   

V/v tuyên truyền triển khai Quy chế cấp, quản lý 

và sử dụng Thẻ Covid trên địa bàn tỉnh 

  

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

                

 

Thực hiện Quyết định số 3191/QĐ-BCĐ ngày 30/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế cấp, quản lý và sử dụng Thẻ 

Covid trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền các nội dung như sau: 

- Phổ biến nội dung Quyết định số 3191/QĐ-BCĐ ngày 30/9/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quy chế cấp, quản lý và 

sử dụng Thẻ Covid trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung tuyên truyền làm rõ 

mục đích, yêu cầu và các điều kiện triển khai Thẻ Covid của tỉnh nêu tại 

Chương I, II Quy chế nói trên để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. 

Xem nội dung văn bản tại địa chỉ: 

https://ncov.khanhhoa.gov.vn/vi/van-ban-chi-dao/ban-hanh-quy-che-cap-

quan-ly-va-su-dung-the-covid-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-0609.  

- Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid 

để được cấp Thẻ Covid. Thông tin chi tiết về ứng dụng PC-Covid và các tài liệu 

tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid được đăng tải tại 

địa chỉ: https://pccovid.gov.vn/.  

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai kiểm soát người ra/vào địa điểm và truy 

vết bằng mã QR theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn 

số 2518/STTTT-TTBCXB ngày 01/10/2021. 

- Đưa tin, bài phản ánh tình hình triển khai áp dụng Thẻ Covid kết hợp 

kiểm soát người ra/vào địa điểm và truy vết bằng mã QR tại các địa phương và 

trên địa bàn tỉnh. 

https://ncov.khanhhoa.gov.vn/vi/van-ban-chi-dao/ban-hanh-quy-che-cap-quan-ly-va-su-dung-the-covid-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-0609
https://ncov.khanhhoa.gov.vn/vi/van-ban-chi-dao/ban-hanh-quy-che-cap-quan-ly-va-su-dung-the-covid-tren-dia-ban-tinh-khanh-hoa-0609
https://pccovid.gov.vn/


2 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- Cục Tin học hóa (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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