
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v sử dụng nhóm Zalo                                        

“Tổ Covid cộng đồng Vĩnh Phúc” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Tam Dương, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

   

Kính gửi: 

 

 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BCĐ Phòng, chống COVID-19 các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu 

kết nối thông tin đến các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh để tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thông tin bảo đảm nhanh chóng, thông 

suốt, đồng bộ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ cấp tỉnh đến cấp huyện, 

cấp xã và các Tổ Covid cộng đồng; Sở Thông tin và Truyền thông đã thành lập 

trang thông tin Zalo “Tổ Covid cộng đồng Vĩnh Phúc”. Để thực hiện yêu cầu nêu 

trên, UBVND huyện Tam Dương yêu cầu:  

1. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo:  

Quản trị Zalo liên quan đến phòng chống Covid-19 của, các xã, thị trấn; Tổ 

trưởng các Tổ Covid cộng đồng sử dụng ứng dụng Zalo kết nối vào trang Zalo “Tổ 

Covid cộng đồng Vĩnh Phúc”. 

2. Phương pháp kết nối vào “Tổ Covid cộng đồng Vĩnh Phúc” theo 1 trong 2 

cách qua điện thoại thông minh như sau: 

2.1. Vào ứng dụng Zalo trên điện thoại, quét mã QRcode gửi kèm theo văn 

bản này, sau đó nhấn nút Quan tâm.  

2.2. Truy cập đường link: http://zalo.me/2610752192218914904  sau đó nhấn nút    

Quan tâm. 

Quá trình triển khai thông tin phối hợp, hỗ trợ, địa chỉ liên hệ ông Lê Văn Cường, 

Chuyên viên, Phòng Văn hóa và Thông tin. Điện thoại (Zalo): 0985 897 869. 

Đây là công việc cần khẩn trương thực hiện, do vậy trân trọng đề nghị các 

cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ct, các PCT UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ PCDB Covid-19 huyện; 

-  Lưu: VT, VHTT.. 

 
TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 

http://zalo.me/2610752192218914904


  

- Mã QRcode truy cập trang Zalo: Tổ Covid cộng đồng Vĩnh Phúc 
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