
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VHTT Cao Lộc, ngày        tháng 12 năm 2021 

V/v triển khai mã QR PC-COVID tại 

các cơ quan, công sở, nơi công cộng 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm quản lý cửa khẩu, Chi cục Hải quan Hữu 

Nghị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Công 

ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Tổ công tác 2763; 

- Các công ty, doanh nghiệp xuất nhập khẩu vận tải. 

 

Thực hiện Công văn số 2498/STTTT-TTBCXB, ngày 01/12/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai mã QR PC-COVID tại các cơ quan, 

công sở, nơi công cộng. UBND huyện Cao Lộc yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn: 

1. Bóc gỡ ngay toàn bộ các poster, giấy dán, pano,… các mã QR cũ trước đây 

(Bluezone, NCOVI, VHD,…) để người dân thực hiện khai báo y tế, quét mã QR 

PC-COVID. 

(Gửi kèm theo mẫu hướng dẫn quét mã QR PCCOVID song ngữ Việt - Tày để 

các huyện, thành phố triển khai, dán tại nơi kiểm soát người ra vào nơi công 

cộng). 

2. Đề nghị các đơn vị sử dụng màn hình LED dừng phát video clip các ứng 

dụng cũ nêu trên, thay bằng các video clip được gửi kèm Công văn số 

3385/UBND-VHTT ngày 30/11/2021 của UBND huyện Cao Lộc. 

 UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, triển khai 

thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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