
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 1152 /UBND-VHTT Bắc Sơn, ngày 17 tháng 8 năm 2021 
V/vđẩy mạnh triển khai quét mã 

QR tại các địa điểm công cộng 
 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị; 

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị xã hội; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1606/STTTT-TTBCXB ngày 11/8/2021 Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại 

các địa điểm công cộng. 

Ngày 05/7/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đã ban hành Công 

văn số 895/UBND-VHTT về việc đẩy mạnh 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. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai các điểm quétmã QR để khai 

báo ra vào cơ quan, đơn vị và các địa điểmcông cộng trên địa bàn huyện còn rất 

hạn chế. Cụ thể, một số địa điểm công cộng gồm cả cơ quan, đơn vị chưa đăng 

ký; số điểm đăng ký hoạt động chưa hiệu quả. 

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

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc quét mã QR để quản 

lý các đối tượng khi đến trụ sở của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai đến 

các tổ chức, cơ sở theo chức năng quản lý thực hiện nghiêm việc quét mã QRđể 

quản lý thông tin người ra vào. 

1.Tài liệu và video hướng dẫn chi tiết triển khai tại đường dẫn: 

https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-kiem-soat-ra-vao-bang-quet-ma-

qr-code . Cụ thể: 

- Đối với người dân: Khi vào, ra các địa điểm công cộng cần thực hiện 

quét mã QR như sau: 

+ Người dân có điện thoại thông minh tự quét mã QR: Thống nhất sử 

dụng ứng dụng Bluezone để quét mã QR của địa điểm (mã này do chủ địa điểm 

tạo ra và treo/ dán tại những vị trí dễ thấy). 

+ Chủ địa điểm/ người kiểm soát vào, ra/ nhân viên bảo vệ/ nhân viên lễ 

tân: Sử dụng ứng dụng Bluezone hoặc máy đọc chuyên dụng để quét mã QR cá 

nhân của người vào, ra.  

- Đối với chủ địa điểm: Đăng ký điểm kiểm dịch tại địa chỉ 

http://qr.tokhaiyte.vn. Có 2 phương án quét QR: 

https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-kiem-soat-ra-vao-bang-quet-ma-qr-code
https://covid19.tech.gov.vn/nen-tang/nen-tang-kiem-soat-ra-vao-bang-quet-ma-qr-code
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+ In mã QR và dán vào lối ra vào; Khách đến sử dụng Bluezone để quét 

mã này. 

+ Nhân viên lễ tân/ bảo vệ dùng Bluezone hoặc máy đọc mã QR chuyên 

dụng để quét mã QR trên Bluezone của khách. Trường hợp này cần đăng ký số 

điện thoại của nhân viên lễ tân/ bảo vệ với chủ địa điểm. 

- Đối với cơ quan y tế và chính quyền các cấp: Sử dụng hệ thống quản lý 

tại địa chỉ quanly.tokhaiyte.vn hoặc quanly.bluezone.gov.vn để theo dõi được số 

lượng điểm được tạo ra, số lượng điểm có lượt quét. 

Số tổng đài hỗ trợ người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện quản lý 

thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông là: 19009095. 

2.Trung tâm Văn hóa Thểthao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấnđẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung nêu trên, tăng cường tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã(tần suất tối thiếu truyền 

thanh 02lần/ngày); triển khai tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-

19 cộng đồng thực hiện bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả. 

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

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PC 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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