UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 643/TB-STTTT

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19,
sử dụng để thực hiện khai báo y tế và giám sát y tế

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Công điện số
11/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 491/UBND-KGVX ngày
02/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục tập trung phòng, chống dịch
Covid-19; Công văn số 65/CV-BCĐ ngày 03/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai về việc triển khai một số nội dung cấp bách trong công
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách
các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 để người dân đến địa bàn tỉnh
Gia Lai và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Danh sách này sẽ được ngành Y tế có thẩm quyền cập nhật khi có sự thay đổi
theo thực tế phát sinh;
Danh sách này có thể xem bằng 1 trong 2 cách (truy cập theo đường link hoặc
quét mã QRCode):
1. Danh sách các địa phương ngoài tỉnh:
+ Truy cập địa chỉ sau: https://bitly.com.vn/cz822d
+ Truy cập bằng quét mã QRcode sau:

2. Cách sử dụng quét mã QRCode như sau:
+ Truy cập bằng mã QR code: sử dụng ứng dụng quét mã QR code trên thiết
bị thông minh để truy cập.
+ Sử dụng quét mã QR code bằng Zalo như sau:
- Bước 1: mở Zalo => Tại mục Tin nhắn, góc phải bên trên màn hình => Chọn
biểu tượng QR code (sát biểu tượng dấu +).

-2-

- Di chuyển Camera đến vùng có mã QR code của thông báo này => Đọc thông
tin được mã QR code dẫn đến.
Đề nghị các đơn vị, địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí phổ biến cách tra
cứu danh sách rộng rãi cho người dân biết bằng nhiều hình thức phong phú (báo , đài,
thông tin cơ sở, mạng xã hội...).
Công dân đi, đến các địa phương, khu vực liên quan dịch bệnh Covid-19 vui lòng
khai báo y tế với chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và áp dụng các
biện pháp hỗ trợ y tế phù hợp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ phòng, chống Covid -19 tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch - PCT TT UBND tỉnh
(báo cáo);
- Sở Y tế Gia Lai (phối hợp);
- CDC Gia Lai (phối hợp);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu: VT, P.CNTT.
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