UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM

Số: 704/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Liêm, ngày 12 tháng 7 năm 2021

V/v Tiếp tục đẩy mạnh triển khai quét mã
QR để quản lý thông tin người ra vào cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ
phòng chống dịch bện Covid -19

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện;
- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Để tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dựng Bluezone, khai báo y tế và quét mã
QR đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trên tinh thần Công văn số
646/STTTT-BCVTCNTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông
về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid -19 Ủy ban
nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan,
doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ đạo
của UBND huyện tại các văn bản: công văn số 100/UBND Ngày 08/02/2021 v/v
tuyên truyền đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, công văn số
475/UBND ngày 19/5/2021 v/v thực hiện tuyên truyền giới thiệu tài liệu hướng
dẫn sử dụng bộ giải pháp phòng chống Covid-19 và công văn hướng dẫn số
15/VHTT ngày 19/2/2021 của phòng Văn hóa và thông tin v/v thực hiện tuyên
truyền giới thiệu tài liệu, hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp phòng chống Covid19 tiếp tục triển khai thực hiện tốt một sộ số nội dung sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan, doanh
nghiệp đóng trên địa bàn huyện
- Tiếp tục phổ biến, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên smartphone và khai báo y tế điện
tử, thực hiện đăng ký triển khai quét mã QR tại cơ quan, đơn vị để kiểm soát
thông tin người ra vào đối với các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Quyết
định số 2666/QĐ-BYT, ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế.
- Dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét mã
QR-Code khi đến và đi. Bố trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên
hệ công tác, người đến sử dụng dịch vụ phải thực hiện quét mã QR-Code. ( có
hướng dẫn gửi kèm)
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức:
+ Trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
+ Trên mạng xã hội Facebook; trên Zalo; trên tin nhắn SMS.

2. UBND các xã, thị trấn
- Dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét mã
QR-Code khi đến và đi. Bố trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên
hệ công tác, người đến sử dụng dịch vụ phải thực hiện quét mã QR-Code (có
hướng dẫn gửi kèm)
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn
cài đặt ứng dụng và khai báo y tế điện tử, thực hiện đăng ký và triển khai quét mã QR
đến các hộ dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh xã;
dán poster tại bộ phận một cửa, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, làng, tiểu
khu, tổ dân phố, các điểm tập trung đông dân cư.
- Thông báo bằng văn bản của UBND xã đến các cơ sở kinh doanh, nhà
hàng, cơ sở lưu trú để dán mã QR-Code tại các địa điểm kinh doanh, cài đặt ứng
dụng cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt, khai báo y tế điện tử, thực
hiện đăng ký và triển khai quét mã QR-Code khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc
quyền quản lý.
3. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện
- Chỉ đạo bộ phận một cửa tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng
Bluezone, khai báo y tế điện tử, thực hiện đăng ký và triển khai quét mã QR-Code đối
với công dân khi ra vào trụ sở tại bộ phận một cửa của huyện,trên cổng thông tin
điện tử của huyện.
- Dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét mã
QR-Code khi đến và đi. Bố trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên
hệ công tác, người đến sử dụng dịch vụ phải thực hiện quét mã QR-Code.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phổ biến đến tất cả các trường học trên địa bàn huyện để vận động giáo viên,
học sinh cài đặt ứng dụng, khai báo y tế điện tử cho mình, người thân; thực hiện đăng
ký và triển khai quét mã QR-Code khi ra vào trường học hoặc nơi công cộng.
- Dán mã QR-Code tại cổng các trường học để thuận tiện cho việc cán bộ,
giáo viên, học sinh quét mã QR khi ra vào trường học.
5. Huyện đoàn
Tiếp tục phát động phong trào cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế
điện tử, thực hiện đăng ký, quét mã QR-Code trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên
và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử, thực hiện
đăng ký, quét mã QR-Code .
6. Đài truyền thanh huyện
Tiếp tục đưa tin tuyên truyền và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện
thông tin đại chúng để đông đảo người dân biết, sử dụng. Thông tin chi tiết về
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ứng dụng Bluezone, hướng dẫn sử dựng và triển khai quét mã QR để quản lý
người ra vào và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên:
https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin
Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về
UBND huyện và Sở TTTT.
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở
Thông tin và truyền thông (Ông Đỗ Văn Trinh, điện thoại: 0916.862.333)
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn triển
khai, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở TTTT;
- Sở VHTTDL;
- Thường trực Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm
Cơ quan: Tỉnh Hà Nam
Thời gian ký: 12/07/2021 14:16:16

Lại Thị Ngọc Trâm
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HƯỚNG DẪN
khai báo y tế điện tử, thực hiện đăng ký và triển khai quét mã QR-Code
1. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các địa điểm nơi công cộng
như: nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, trường học, bệnh viện, các hộ kinh doanh
cá thể… đăng ký thông tin điểm kiểm dịch theo các bước:
Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông
tin theo hướng dẫn.
Bước 2: Hệ thống sẽ cung cấp cho đơn vị một Mã QR Code.
Bước 3: Các cơ quan, đơn vị thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn
nhất để người dân thực hiện quét mã QR-Code khi đến và đi. Bố trí người giám
sát để đảm bảo 100% người đến liên hệ công tác, người đến sử dụng dịch vụ
phải thực hiện quét mã QR-Code.
Lưu ý: Việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch (tạo mã QR Code) có thể
thực hiện theo tầng nhà, bộ phận, khoa, phòng, đơn vị nhỏ trong một cơ quan
lớn hoặc tòa nhà lớn để truy vết thuận lợi hơn sau này khi cần.
2. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người dân cài
đặt và khai báo y tế thông tin cá nhân trên thiết bị di động, cụ thể:
Bước 1: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store
(IOS) để tìm và tải các ứng dụng với tên “Bluzone” cài đặt ứng dụng trên điện
thoại di động.
Bước 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để
nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống.
Bước 3: Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” để cập nhật các thông tin
cần thiết theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và kích “Gửi thông tin”.
Bước 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một
mã QR-Code cho người dân thực hiện quét mã QR-Code khi đến/đi (Check
in/Check out) tại các nơi yêu cầu.
Lưu ý: Người dân chỉ phải thực hiện quét mã QR-Code khi đến làm việc
“Check in”, khi rời cơ quan chỉ cần ấn nút “Check out” trên điện thoại. Nếu
không có điện thoại thông minh người dân có thể thực hiện “Khai báo y tế” bằng
cách truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn trên máy tính có kết nối internet.
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