UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số:1528/UBND-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 16tháng 08 năm 2021

V/v thực hiện khai báo y tế thông qua
quét mã QR code phục vụ phòng, chống
dịch Covid-19

Kính gửi:
- Văn phòng Huyện ủy;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Các cơ quan của tỉnh, của TW đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
Thực hiện Văn bản số 6479/UBND-VX3 ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
về việc thực hiện khai báo y tế thông qua quét mã QR code tại các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Đoàn Kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc thực hiện khai
báo y tế thông qua việc quét mã QR trên địa bàn huyện Sông Lô. Qua kiểm tra, rà soát
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động thiết lập các điểm kiểm
soát dịch bệnh, tuy nhiên nhiều điểm chưa đặt tên theo quy tắc hướng dẫn.
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các cơ quan của
tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo
một số nội dung sau:
1. Rà soát, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế bắt buộc đối với cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác bằng quét mã QR code.
Thực hiện đặt lại tên điểm kiểm soát dịch theo hướng dẫn tại Văn bản số 1300/UBND-VP
ngày 19/7/2021 của UBND huyện Sông Lô về việc kiểm soát người đến các cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp bằng quét mã QR code. (Lưu ý: số điện thoại đăng ký chung là
0976659405 để Văn phòng HĐND&UBND huyện tiện quản lý; nếu cơ quan, đơn vị nào
không thực hiện được, liên lạc vào số điện thoại trên để được hướng dẫn, cấp mã QR)
Nhằm thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu trong phạm vi toàn huyện, đề nghị
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dung phần mềm tokhaiyte.vn (Vietnam
Health Declaration - VHD) để khai báo y tế và thực hiện quét mã QR code khi qua
cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ.
2. Yêu cầu Phòng Kinh tế- Hạ tầng trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo các doanh nghiệp,
cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử, nêu trên.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, CPCT UBND huyện(b/c);
- Như trên;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.
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