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V/v tiếp tục triển khai 

thực hiện các biện pháp 

phòng, chống Covid-19 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cà Mau, ngày          tháng 5 năm 2021 

                   

       

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở. 
 

 

Để không ngừng tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có các văn bản như: Công 

văn số 2182/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện 

tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR; Công văn số 2220/UBND-

KGVX ngày 10/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 

và Công văn Công  số 585/STTTT-TTBCXB ngày 07/5/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR (đính kèm). Để triển khai thực hiện tốt 

các văn bản nêu trên, Giám đốc Sở Tư pháp có ý kiến chỉ đao. như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt 

nội dung các văn bản nêu trên đến công chức, viên chức và người lao động trong 

đơn vị quản lý biết, thực hiện và tổ chức thực hiện nghiêm quy định về công tác 

phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị quản lý. Trong đó, cần lưu ý đến các biện 

pháp về phòng chống Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là việc đeo 

khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao 

thông công cộng; sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử - QR code cá nhân.  

2. Văn phòng Sở theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn này. Đồng 

thời thực hiện kiểm soát người ra vào cơ quan, đơn vị hàng ngày thông qua việc 

quét mã QRCode (dán mã QRCovid ở trước cửa ra/vào, yêu cầu mọi người đến 

giao dịch phải quét mã trước khi vào làm việc trên thiết bị di động). Báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện chậm nhất ngày 11/5/2021 theo quy định.  

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện nghiêm túc 

nội dung Công văn này ./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông 

- Ban Giám đốc Sở; 

- CVP Sở; 

- Lưu: VT, VPHằng. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Hoàng Lộc   
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