
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:        /UBND - VHTT Bắc Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 
V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện 

tử phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 bằng mã QR 

 

 

Kính gửi:  

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

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số  587/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 bằng mã QR. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng nhiệm vụ 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện khai báo y tế điện tử thông 

qua mã QR bằng cách sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, 

Bluezone. 

2. Các cơ quan theo thẩm quyền quản lý chỉ đạo: 

- Trung tâm Y tế, tất cả trường học, công ty, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu 

trú, nhà hàng, quán ăn, phương tiện vận chuyển công cộng... đẩy mạnh ứng dụng 

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

Code cho cơ quan, đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn. Đồng thời thực 

hiện kiểm soát vào và ra cơ quan, đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi 

thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; 

NCOVI; Bluezone; cập nhật mức độ an toàn COVID-19 các khu vực lên trang 

antoancovid.vn. 

- Các cơ sở cách ly tập trung và các xã, thị trấn quản lý người cách ly tại 

nhà hướng dẫn người cách ly cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày vào tờ khai 

y tế (https://tokhaiyte.vn).  

- Các địa bàn có dịch bệnh, phải chỉ đạo người dân ở khu vực cách ly 

(thôn, khối phố,...) cập nhật tình trạng sức khỏe hàng ngày vào tờ khai y tế 

(https://tokhaiyte.vn). 

https://tokhaiyte.vn/
https://tokhaiyte.vn/


- Các cơ quan 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 (đồng chí Nguyễn Bá 

Hùng). 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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