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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v quy định quét mã QR
khai báo y tế kiểm soát người ra,
vào cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ
về Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chỉ đạo tại Thông báo kết luận số
241/TB-VPCP tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia 2 phòng, chống dịch COVID-19
và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo kết luận số 242/TBBTTTT ngày 13/9/2021 tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ
phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, triển khai, sử dụng thống nhất
nền tảng công nghệ dùng chung hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số
337-TB/TU ngày 26/10/2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Để triển khai ứng dụng công nghệ để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Đảm bảo dữ liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời và liên thông
Giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị
liên quan:
- Triển khai nghiêm túc quy trình tiêm chủng COVID-19 trên Nền tảng quản
lý tiêm chủng Covid-19, đảm bảo tính chính xác đối với thông tin cơ bản của người
dân khi đăng ký tiêm (họ tên, ngày sinh, số CCCD/CMND, số điện thoại, giới
tính,…) và thông tin mũi tiêm.
- Triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm của Trung tâm
Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia; Nền tảng truy vết BlueZone

2

(PC-COVID), cách ly y tế tại nhà thông qua ứng dụng Vietnam Health Decleration
(VHD).
- Liên thông và bảo đảm tính chính xác đối với thông tin về người nhiễm
COVID-19 và đã khỏi bệnh tại địa phương với ứng dụng PC-COVID.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, địa phương:
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến về ứng dụng PC-COVID đến người dân dựa
trên các tài liệu về ứng dụng sẽ được đăng tải trên website chính thức
https://pccovid.gov.vn/tai-lieu, trong đó, nhấn mạnh các nội dung sau:
+ PC-COVID sẽ là ứng dụng chống dịch chính thức, hợp nhất đầy đủ các
tính năng của các ứng dụng hiện có;
+ Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận
thức, thống nhất cho người dân được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc
cung cấp thông tin chính xác khi khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng, xét nghiệm và
đề nghị cơ sở tiêm, cơ sở xét nghiệm cập nhật dữ liệu lên các nền tảng để liên thông
với ứng dụng PC-COVID;
- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở các cấp
tăng cường truyền thông đến người dân về ứng dụng PC-COVID, khai thác hiệu quả
các kênh truyền thông xã hội;
- Tận dụng hiệu quả kênh truyền thông đến từng Thôn, Tổ, hộ gia đình thông
qua các Tổ COVID cộng đồng tại địa phương;
- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia
sản xuất và tuyên truyền các sản phẩm, tư liệu về PC-COVID nói riêng và các nền
tảng công nghệ chống dịch nói chung.
3. Triển khai quét mã QR quản lý ra/vào trên địa bàn
Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số công việc sau:
- Triển khai quyết liệt và toàn diện nền tảng quản lý ra/vào cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn bằng mã QR theo nội dung
hướng dẫn tại Phụ lục 1 về Phương án triển khai quét mã QR quản lý ra/vào (gửi
kèm) và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân quét mã QR theo Phụ lục 2 (đính
kèm); hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng ứng dụng PC-COVID
theo Phụ lục 2 (đính kèm). Trường hợp cần tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản
lý tại các điểm quét mã QR thì liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát kiểm tra việc quét mã QR khai báo y tế
kiểm soát người ra/vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn và xử lý nghiêm khi có trường hợp vi phạm đồng thời báo cáo định kỳ
vào thứ 5 hàng tuần cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh biết chỉ đạo.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan,
đơn vị và địa phương thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh./.
(Gửi kèm phụ lục 1, 2)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- BCĐ PCD Covid-19;
- Các huyện, thành ủy;
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH;
- Lưu: VT, KTTH.TB
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