
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VX 

V/v thực hiện nghiêm việc sử dụng   

QR Code kiểm soát người vào, ra 

trong phòng, chống dịch COVID-19 

        Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh;  

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Thời gian 

qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp phòng 

chống dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó triển khai quyết liệt trên diện rộng việc áp 

dụng giải pháp công nghệ quản lý người vào, ra ở các địa điểm công cộng, nơi 

tập trung đông người, sử dụng QR Code hỗ trợ cho việc truy vết. Tuy nhiên, qua 

theo dõi, rà soát, hiện nay, việc triển khai sử dụng quét QR Code khi đến các địa 

điểm công cộng, nơi tập trung đông người ở một số Sở, Ban ngành, địa phương 

vẫn còn hạn chế. Tính đến ngày 20/11/2021, toàn tỉnh Cao Bằng có 6.128 điểm 

thiết lập quét QR Code nhưng chỉ có 620 điểm hoạt động trong 07 ngày gần đây 

(chỉ đạt tỷ lệ 10,1%).  

Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn 

tỉnh, đặc biệt là giải pháp quản lý người ra, vào bằng mã QR Code phục vụ việc 

truy vết nhanh khi xuất hiện các ca nhiễm, ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng 

đồng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai QR Code theo các văn bản 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại Công văn số 1437/STTTT-BCVTCNTT ngày 12/11/2021 về việc tăng 

cường thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 

(được gửi kèm Công văn này). Thống nhất dùng ứng dụng PC-Covid để quét mã 

QR Code trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: 

- Chỉ đạo quyết liệt, triệt để việc thực hiện các giải pháp công nghệ 

trong phòng, chống dịch COVID-19 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn 

phụ trách; yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người dân có sử dụng 
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điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-Covid, tuân 

thủ việc quét QR Code khi ra/vào trụ sở cơ quan và đến các điểm công cộng, 

vận động người thân, bạn bè cùng thực hiện.  

- Đảm bảo việc treo/dán các mã QR Code, đồng thời kiểm soát, ghi nhận 

các hoạt động ra/vào trụ sở, các phòng họp bằng mã QR Code… Yêu cầu mọi 

cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc 

quét QR Code trước khi vào trụ sở làm việc.  

- Đăng tải, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, khai báo y tế điện 

tử và quy định về quét QR Code tại các điểm công cộng lên Cổng/Trang 

thông tin điện tử và kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội của cơ quan, 

đơn vị mình quản lý. 

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, 

phường, thị trấn chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cài đặt, sử dụng bộ giải pháp 

PC-Covid và tuân thủ việc quét QR Code trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, 

tập trung hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu các địa điểm công cộng cài đặt, sử 

dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét QR Code; yêu cầu người dân tuân thủ 

nghiêm việc quét QR Code khi vào/ra các điểm công cộng, nhất là các địa điểm 

vui chơi giải trí được phép hoạt động theo quy định, các điểm du lịch, siêu thị, 

nhà hàng, khách sạn, bến xe… 

4. Các cơ quan được giao phụ trách, các địa phương có chốt/trạm kiểm 

soát phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát việc 

quét QR Code tại các chốt/trạm kiểm soát thuộc phạm vi quản lý; chủ động 

trang bị máy đọc Barder code để thuận tiện cho việc quét QR Code tại các 

chốt/trạm kiểm soát vào/ra trên địa bàn. 

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung trên; chỉ đạo, theo dõi, 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai quét QR Code trên địa bàn. 

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, tuyên 

truyền, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sử dụng, quét mã QR Code 

kiểm soát người vào, ra trong phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên 

tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các nội dung thuộc 

thẩm quyền. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Cao Bằng;  

- Đài PT-TH Cao Bằng; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, P.HC-TC, các CV; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 



3 

  

 

 


		2021-11-25T14:12:11+0700


		2021-11-25T17:26:00+0700


		2021-11-25T17:25:11+0700


		2021-11-25T17:25:11+0700




