
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:                   /UBND-VHTT 

V/v đẩy mạnh triển khai việc 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  

 

Phủ Lý, ngày        tháng         năm      

 
 
 
 

 

 

Kính gửi:  

    - Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; 

    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố; 

    - UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện công văn số 1622/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công 

văn số 646/STTTT-BCVTCNTT ngày 06/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh triển khai việc 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, 

 Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND 

Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, UBND các phường, xã thực hiện 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 phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

 1. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

 Chỉ đạo quyết liệt việc khai báo y tế điện tử, thực hiện đăng ký triển khai 

quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT 

ngày 29/5/2021. 
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 2. Các phòng, ban ngành, đoàn thể thuộc Thành phố 

 Triển khai báo y tế điện tử, thực hiện đăng ký triển khai quét mã QR để 

kiểm soát thông tin người dân khi vào ra cơ quan, đơn vị theo đúng hướng dẫn tại 

Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. 

 3. UBND các phường, xã 

 - Phổ biến, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức cài đặt một trong 3 ứng dụng 

(Bluezone, Ncovi, VHD) trên điện thoại smartphone để quét mã QR. 

 - Huy động toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở 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 đăng ký triển khai quét mã QR để kiểm soát thông tin 

người ra vào. Đảm bảo tất cả các đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai 

được việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào. 

 - Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng để các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp trên địa bàn triển khai việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 Thực hiện khai báo y tế trực tuyến http://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng 

NCOVI từ địa chỉ http://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. 

 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.  

 UBND Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 

 

 

http://tokhaiyte.vn/
http://ncovi.vn/
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