
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày         tháng         năm  2021

V/v đẩy mạnh triển khai việc quét 
mã QR để quản lý thông tin người 
ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa 
điểm phục vụ phòng chống dịch 
bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về 
việc ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp 
xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 2278/BTTTT-
THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển 
khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, 
địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; để “chuyển từ phòng ngừa 
sang tấn công Covid-19 bằng công nghệ" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ, trong đó giải pháp quản lý người vào, ra ở các địa điểm công 
cộng, nơi tập trung đông người sử dụng mã QR là giải pháp rất quan trọng hỗ trợ 
cho việc truy vết; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 
thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu như sau:

1. Yêu cầu tại các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí (trụ sở làm việc; 
khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; quán bar; vũ trường; karaoke; cơ sở 
dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; cuộc họp, hội 
nghị, hội thảo, tập huấn (theo quy định của Ban Tổ chức hoặc người có thẩm 
quyền triệu tập)...); nơi tập trung đông người (bệnh viện, các cơ sở y tế; chung 
cư; trường học; nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông 
công cộng; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng 
cung cấp các dịch vụ thiết yếu; đám tang, đám cưới; địa điểm tham quan, du 
lịch, vui chơi, giải trí; khu tâm linh...) phải đăng ký thiết lập “điểm kiểm dịch”1 
để quản lý và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát khách, người ra, vào 
bằng cách quét mã QR; mọi cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại cơ quan, 
đơn vị, địa phương mình phải cài đặt, sử dụng ứng dụng VietNam Health 
Decleration, Bluezone, NCOVI và thực hiện khai báo y tế điện tử. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế 
điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các cơ quan, 

1 “Điểm kiểm dịch” được đăng ký tại website: https://tokhaiyte.vn/.

https://tokhaiyte.vn/


2

tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn mình phụ trách theo đúng hướng dẫn tại 
Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế; triển khai các giải 
pháp hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra vào cơ quan, tổ chức, công 
sở, các địa điểm công cộng cần thực hiện quét mã QR. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, theo dõi tình hình triển khai của các 
xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để kịp thời báo cáo 
Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

- Chủ tịch UBND cấp xã huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở xã, 
phường, thị trấn vào cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phát tài 
liệu hướng dẫn, đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm thực hiện 
việc quét mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào. Đảm bảo tất cả đối tượng 
áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét mã QR quản lý thông tin 
người ra vào.

3. Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh 
nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp tổ chức triển khai biện pháp 
quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra; yêu cầu triệt để toàn thể cán bộ, 
công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp mình tuân thủ thực hiện.

4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội; Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam; Hiệu trưởng các 
trường cao đẳng trên địa bàn: chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề 
triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra.

5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải: chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hoạt 
động trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông 
tin người ra vào tại các bến tàu xe, các phương tiện giao thông vận tải công 
cộng.

6. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triển khai việc quét 
mã QR để quản lý thông tin người ra vào; Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 
Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng hệ 
thống công nghệ do Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia 
cung cấp để phục vụ trong quản lý, truy vết, đồng thời tuân thủ các quy định về 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

7. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: tăng cường công tác phối hợp 
chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, 
báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đài Truyền thanh  - Truyền hình 
cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu 
rộng, thường xuyên để yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở triển khai. Phối hợp 
với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan 
của Bộ Y tế sử dụng các hệ thống công nghệ do Trung tâm Công nghệ phòng, 
chống Covid-19 quốc gia cung cấp cho Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên 
quan khai thác phục vụ công tác quản lý và truy vết.
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8. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ 
chức Hội phát động phong trào, cử thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, 
cơ sở, địa điểm trên địa bàn thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin 
người ra vào.

9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch 
UBND cấp xã khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR để quản lý người ra 
vào có thể tải về tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/tai-lieu. Trong quá trình triển 
khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để 
được hỗ trợ kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống Covid-19;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam, 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Trần Văn Tân
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