
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP 

V/v hướng dẫn khai báo y tế điện 

tử phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 bằng mã QR 

Văn Quan, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 111/CNTT-DLYT 

ngày 04/3/2021 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo 

y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; Công văn số 

1241/SYT-NVYD ngày 08/3/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn 

khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; 

Để giúp cơ quan y tế kịp thời phát hiện các trường hợp lây nhiễm bệnh 

COVID-19, giúp cho việc ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện có hiệu quả, UBND huyện đề nghị: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn (sau đây 

gọi tắt là các cơ quan) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động 

người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các 

phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone. 

2. Đề nghị các cơ quan theo thẩm quyền quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã 

QRCode cho cơ quan, đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn (bao gồm các cơ 

quan, trường học, đơn vị, siêu thị, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán 

cà phê,…);  

Đề nghị các cơ quan thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng 

QR Code ở vị trí phù hợp tại cơ quan, đơn vị mình (nơi đông người ra vào, bảo 

đảm kiểm soát được). Đồng thời thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan hằng ngày 

đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần 

mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone. 

3. Khi các cơ quan, đơn vị có nhu cầu khai thác dữ liệu khai báo y tế, đề 

nghị liên hệ với cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế theo địa chỉ email: 

khaibaoyte@moh.gov.vn và số điện thoại: 0915211112. 

4. Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc xin được liên hệ với Bs. 

Dương Anh Dũng, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh để được hướng dẫn giải quyết, điện thoại: 0913562006 - 

0969049002; Email: dươnganhdung@gmail.com). 
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(Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code xin gửi kèm theo Công văn này để 

các cơ quan tổ chức triển khai, thực hiện). 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các 

xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP.. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

[daky] 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

  

  

 


