
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-CNTT 
V/v triển khai việc quét mã QR 

để quản lý thông tin người ra 

vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa 

điểm phục vụ phòng chống dịch 

Covid-19. 

Chư Păh, ngày 12 tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. 

  

Theo Công văn số 1073/STTTT-CNTT ngày 29/6/2021 về việc đẩy mạnh triển 

khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa 

điểm phục vụ phòng chống dịch Covid-19; UBND huyện Chư Păh yêu cầu các phòng, 

ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và các Doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn 

huyện thực hiện phương án cụ thể như sau: 

 1. Địa điểm 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; khách sạn, cơ sở lưu trú;cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ;karaoke, làm đẹp; phòng tập thể dục, thể 

hình;cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn (theo quy định của Ban tổ chức hoặcngười 

có thẩm quyền triệu tập). 

 - Nơi tập trung đông người: Bệnh viện, các cơ sở y tế; trườnghọcvà trên 

phương tiện giao thông công cộng, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết 

yếu; đám tang, đám cưới; địa điểm tham quan, du lịch, vuichơi, giải trí; khu tâm 

linh... 

 2. Cách thức thực hiện 

 Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin 

(Tên điểm kiểm soát dịch/Số điện thoại/ Địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác…) 



 
 Bước 2: Hệ thống cung cấp cho đơn vị một Mã QR Code 

 Bước 3: Thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực 

hiện quét. 

 Lưu ý: Trong trường hợp in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại 

của người được phân quyền để quét. 

(Các tài liệu hướng dẫn sử dụng và triển khai quét mã QR để quản lý người ra 

vào tải về tại địa chỉ: https://bluezone.gov.vn/tai-lieu; https://tokhaiyte.vn) 

 3. Tổ chức thực hiện 

 -  Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo quyết liệt, 

triển khai 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 theo hướng dẫn tại 

Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng 

dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; 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; 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. 



 - Phòng Văn hóa-Thông tin trên cơ sở công văn của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị và các Doanh nghiệp đứng chân trên địa 

bàn huyện thực hiện quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, 

cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

 - Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao huyện: Tăng cường đưa tin tuyên 

truyền về việc khai báo y tế, sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone), 

triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa 

điểm phục vụ phòng chống dịch Covid-19. 

 - Bưu điện huyện: Chỉ đạo các nhân viên tại bộ phận giao dịch tuyên truyền, 

vận động các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giao dịch thực hiện nghiêm túc việc quét 

mã QR để kiểm soát thông tin người ra vào.  

 Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và  đề nghị các Doanh 

nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Bưu điện huyện; 

- Lưu: VT, CVTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nay Kiên 
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