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PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI QUÉT MÃ QR QUẢN LÝ RA VÀO TẠI 

ĐỊA PHƯƠNG 
(Kèm theo Công văn số 5919 /UBND-KTTH  ngày 29 /10/2021  

của UBND tỉnh Ninh Thuận) 
________________________ 

 

I. Đối tượng áp dụng 

- 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.... 

II. Tổ chức triển khai 

1. Đối với người dân  

Khi vào, ra các địa điểm công cộng cần thực hiện quét mã QR. Có 2 cách 

thực hiện: 

- Người dân có điện thoại thông minh tự quét mã QR: Thống nhất sử dụng 

ứng dụng PC-COVID để quét mã QR của địa điểm (mã này do chủ địa điểm tạo 

ra và treo/ dán tại những vị trí dễ thấy). 

- Chủ địa điểm/người kiểm soát vào, ra/nhân viên bảo vệ/nhân viên lễ tân: 

Sử dụng ứng dụng PC-COVID hoặc máy đọc chuyên dụng để quét mã QR cá 

nhân của người vào, ra. Như đã đề cập ở các mục trên, mã QR cá nhân này có 

tại ứng dụng trên điện thoại thông minh của người dân hoặc người dân có thể in 

ra và mang theo người, hoặc có thể sử dụng mã QR trên Căn cước công dân 

hoặc thẻ Bảo hiểm y tế.  

- Đối với người chưa có điện thoại thông minh thì khuyến khích nhờ 

người thân có điện thoại thông minh hoặc liên hệ chính quyền địa phương hoặc 

Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn và hỗ trợ tại mã QR cá nhân. 

2. Đối với chủ địa điểm 
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Đăng ký điểm kiểm dịch tại https://qr.tokhaiyte.vn/; có thể bổ sung thêm 

các số điện thoại khác để tham gia vào việc kiểm soát. Có 2 phương án quét QR: 

- In mã QR và dán vào lối ra vào, khách đến sử dụng PC-COVID để quét 

mã này. 

- Người kiểm soát dùng PC-COVID hoặc máy đọc mã QR chuyên dụng 

để quét mã QR trên ứng dụng của khách. Trường hợp này cần đăng ký số điện 

thoại của nhân viên lễ tân/ bảo vệ với chủ địa điểm. 

Các thông tin về lượt vào, ra của khách đều được hiển thị tức thời tại địa 

chỉ qr.tokhaiyte.vn. Người kiểm soát có thể đăng nhập bằng số điện thoại đã 

được phân quyền để quản lý, theo dõi. 

Lưu ý: để đảm bảo không xâm phạm những thông tin cá nhân của người 

dân khi quét mã QR, trên giao diện quản lý của chủ địa điểm các thông tin cá 

nhân đó sẽ bị che đi một phần (các ký tự *). Các địa điểm có thẩm quyền xem 

đầy đủ các thông tin nói trên như bệnh viện, chốt kiểm dịch…. 

3. Đối với cơ quan y tế và chính quyền các cấp 

Sử dụng hệ thống quản lý để theo dõi được số lượng điểm được tạo ra, số 

lượng điểm có lượt quét. Trong đó: 

- Cấp phường/xã xem được trên địa bàn của mình;  

- Cấp quận/huyện xem được trên địa bàn và theo từng xã;  

- Cấp tỉnh xem được trên toàn tỉnh, theo huyện, theo xã. 

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cấp tài khoản của Sở Thông tin và Truyền 

thông: Ông Nguyễn Ngọc Phát, Phụ trách Phòng Ứng dụng - Phát triển, điện 

thoại liên hệ: 0933.527.068. 

III. Vai trò của cơ quan, đơn vị 

1. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh (và các đơn vị trực thuộc)  

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, tổ chức; triển khai các giải pháp 

hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra vào đơn vị, tổ chức thực hiện 

quét mã QR. Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mã QR 

cá nhân thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2021. 

2. Ủy ban nhân dân 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, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn; 

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: 
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- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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” 

nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để 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. Đảm bảo người dân tạo mã QR cá nhân phấn đấu hoàn thành trước 

ngày 15/12/2021. 

3. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 

Tăng cường tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động 

trong các khu công nghiệp tổ chức triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý 

thông tin người vào ra; yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao 

động của doanh nghiệp mình thực hiện tạo mã QR cá nhân và thực hiện quét mã 

QR. Thời hạn hoàn thành tạo ngày 15/12/2021. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề, trường đại học, cao 

đẳng trên địa bàn triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin người 

vào ra. Thời hạn hoàn thành tạo trước ngày 15/12/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông 

hỗ trợ tạo mã QR cá nhân cho học sinh trên toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 

15/12/2021. 

5. 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. Thời hạn hoàn thành trước 

ngày 15/12/2021. 

6. Sở Y tế  

Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triệt để triển khai việc quét mã QR để 

quản lý thông tin người ra vào, thời hạn hoàn thành trước ngày 15/12/2021. Sở 

Y tế 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. 
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7. Sở Thông tin và Truyền thông  

Tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý tại các điểm quét mã QR (nếu có 

yêu cầu). 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 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, địa điểm 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. 

8. Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức 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. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/12/2021. 

 

* Đầu mối liên hệ của Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Ông Nguyễn Đức Toản, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin 
và Truyền thông; SĐT: 0918 935 770. 

- Ông Nguyễn Ngọc Phát, Phó trách Phòng Ứng dụng - Phát triển; SĐT: 
0933 527 068. 

- Ông Bùi Quốc Huy, Chuyên viên; SĐT: 0345 985 337. 

- Bà Nguyễn Đàm Thúy Phượng, Chuyên viên; SĐT: 0909 025 425. 

- Bà Đỗ Thị Loan; Chuyên viên, SĐT: 0378 935 499. 
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