
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

Số:            /UBND-VP 
V/v báo cáo nhanh, khai y tế cá nhân,  

quét mã QR tích hợp trên phần mềm 

“đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 

trực tuyến” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Liêm, ngày  09   tháng 7 năm 2021 
 

 
 

                       Kính gửi: 

  - Phòng Lao động thương binh xã hội;  

  - Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Y tế; 

  - Chi Cục thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện (sau đây gọi 

chung là các cơ sở sản xuất kinh doanh); tiếp theo Văn bản số 1169/UBND-

KGVX ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; văn bản số 

451/UBND-VP, ngày 18/5/2021 của UBND  huyện về việc triển khai phần mềm 

“đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến”; văn bản số 1455/VP-

KGVX, ngày 07/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo nhanh, khai 

y tế cá nhân, quét mã QR tích hợp trên phần mềm “đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 trực tuyến”. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

 1. Phòng Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm – Bình Lục, UBND các xã, thị trấn yêu 

cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý thực 

hiện các nội dung sau: 

 - Tiếp tục thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến trên hệ 

thống phần mềm “đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19" do Công ty Cổ phần Công 

nghệ ATALINK cung cấp, hướng dẫn. Đồng thời, cập nhật thông tin báo cáo nhanh 

hàng ngày và triển khai sử dụng quét mã QR code đã được tích hợp vào hệ thống phần 

mềm “đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19” để các cơ quan, đơn vị chức năng của 

huyện, tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin phòng, chống dịch và diễn biến tình hình dịch 

(nếu có) tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

- Liên hệ với Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK để được hỗ trợ 

dung dịch nước muối Ion khử trùng (nếu cần). 

 (Cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các chức năng trên tại địa chỉ sau: 

https://hanam.atalink.com/sign-up). 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp liên hệ với đ/c Nguyễn Văn Dần, Văn phòng Ủy  ban nhân dân 

tỉnh, ĐT: 0889652288; Đ/c Nguyễn Thế Hưng, Công ty Cổ phần công nghệ 

ATALINK, ĐT: 0936425588 để được hỗ trợ hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện  

- Các PCT UBND huyện (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lại Thị Ngọc Trâm 
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