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và Truyền thông về công tác tiếp nhận
kiến nghị và phản ánh về không in dán
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Đông Hà, ngày21 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Ngày 19/9/2021, UBND thành phố nhận được Báo cáo số 193/BC-STTTT của Sở
Thông tin và Truyền thông về công tác tiếp nhận kiến nghị và phản ánh về các vi phạm
trong quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm Giám sát, điều hành thông
minh (IOC) tỉnh Quảng Trị về việc in dán mã QR Code tại các siêu thị Vinmart trên địa
bàn thành phố. Sau khi tiếp nhận kiến nghị và phản ánh, UBND thành phố đã giao
nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tiến hành kiểm tra thực tế tại các
siêu thị Vinmart trên địa bàn thành phố; Qua kiểm tra, hiện tại trên địa bàn thành phố có
07 siêu thị Vinmart. Tuy nhiên, đến nay chỉ hoạt động 06 siêu thị (01 siêu thị tại Quốc lộ
9 bị phong tỏa tạm thời); Trong số 06 siêu thị đang hoạt động đã có 05/06 siêu thị đã dán
mã QR Code khai báo y tế, có bố trí dung dịch sát khuẩn rửa tay.
Để đảm bảo phòng, chống dịch và thuận lợi trong phòng, chống dịch Covid-19.
Phòng Văn hóa và Thông tin đã yêu cầu người quản lý và nhân viên của 06 siêu thị
Vinmart tiến hành in mã QR Code dán bổ sung trước cửa ra vào của siêu thị Vinmart để
thuận lợi cho người dân đến mua hàng quét mã QR Code. Bên cạnh đó, yêu cầu người
quản lý và nhân viên thường xuyên nhắc nhở người dân đến mua hàng phải tiến hành
quét mã QR Code trước khi tiến hành vào các gian hàng để lựa chọn những sản phẩm
cần mua.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở để
người người quản lý các siêu thị Vinmart có trách nhiệm trong việc phối hợp phòng,
chống dịch đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là nội dung phúc đáp Báo cáo số 193/BC-STTTT của Sở Thông tin và
Truyền thông về công tác tiếp nhận kiến nghị và phản ánh về các vi phạm trong quy
định phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC)
tỉnh Quảng Trị.
Nơi nhận
- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- TT BCĐ COVID-19 thành phố;
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