ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Số: 23186

/UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 28

tháng 11 năm 2021

V/v thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
theo Kế hoạch 21423/KH-UBND ngày
3/11/2021 của UBND thành phố.

Kính gửi:
- Các Phòng, ban chuyên môn;
- UBND 30 phường, xã.
Qua xem xét Báo cáo số 274/BC-PVHTT ngày 26/11/2021 về kết quả kiểm
tra, giám sát việc triển khai đăng ký mã QR và quét mã QR phục vụ công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hoà (file đính kèm điện
tử);
Về nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:
- Giao các phòng, ban chuyên môn thành phố, UBND 30 phường, xã thực
hiện đẩy mạnh công tác truyền thông việc triển khai việc khai báo y tế điện tử và
quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các cơ quan, tổ chức, cơ
sở, địa điểm trên địa bàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- UBND 30 phường, xã cần quan tâm hơn nữa đến các cơ sở kinh doanh trên
bàn quản lý và thường xuyên tuyên truyền đến các cơ sở thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch; Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các hộ kinh doanh còn lại
tại địa bàn thực hiện tốt việc đăng ký mã, quét mã QR theo quy định.
Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND TP;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu VT, KGVX quy
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