
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, mã QR của các  

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 189/KH -UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về 
triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid -19 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND 
tỉnh về giao chỉ tiêu cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR của các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 648-
CV/HU ngày 21/9/2021 của Huyện ủy Bắc Yên về v iệc tiếp tục thực hiện một số 

nhiệm vụ phòng, chống Covid - 19 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1575/QĐ-
UBND ngày 12/10/2021 của UBND huyện về giao chỉ tiêu cài đặt ứng dụng PC-

Covid, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trê n 
địa bàn huyện Bắc Yên. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch triển khai cài đặt ứng dụng 
PC-Covid, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện, với các nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong việc ứng dụng các nền tảng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người triển 

khai nền tảng quản lý thông tin người ra vào bằng mã QR để phục vụ kiểm soát 
người ra vào địa điểm, truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp, ngăn chặn sự lây lan của 

dịch bệnh. 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị cấp 

huyện, xã (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc); người dân trên địa bàn xã, thị trấn; 
học sinh trong các nhà trường từ cấp tiểu học trở lên phải thực hiện khai báo y tế 

điện tử với đầy đủ thông tin, được cấp mã QR cá nhân và phải thực hiện quét mã QR 
khi đến các địa điểm công cộng. 

2. Yêu cầu  

- Triển khai nhanh, hiệu quả các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trên 
toàn quốc trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Làm tốt công tác phối hợp trên cơ sở phải phân công rõ nhiệm vụ cho từng 

cơ quan, đơn vị có liên quan; linh hoạt trong các trường hợp cần thiết theo tinh thần 
chống dịch như chống giặc; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; thực hiện 
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phương châm 4 tại chỗ và đi từng ngõ, gõ từng nhà.  

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phải thường 

xuyên, kịp thời, chính xác. 

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN  

1. Triển khai hỗ trợ cài đặt các ứng dụng Pc-Covid; Khai báo y tế điện tử 

cho người dân trên địa bàn huyện 

a) Nội dung, đối tượng triển khai  

- Hỗ trợ cài đặt ứng dụng PC-Covid cho người sử dụng trên thiết bị thông minh.  

- Hỗ trợ khai báo y tế điện tử hộ cho người không có thiết bị thông minh và 

cấp mã QR cá nhân.  

- Hỗ trợ học sinh các trường từ cấp tiểu học trở lên khai báo y tế điện tử với 
đầy đủ thông tin, được cấp mã QR cá nhân. 

b) Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/10/2021. 

c) Cơ quan chủ trì: UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học. 

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông 
tin và đề nghị Huyện đoàn Bắc Yên. 

2. Triển khai nền tảng quản lý thông tin người ra vào bằng mã QR  

a) Nội dung, đối tượng triển khai: Hướng dẫn và thực hiện đăng ký, sử dụng 
mã QR (tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn) tại các địa điểm công cộng, bao gồm:  

- Các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí: Trụ sở làm việc; cơ sở sản xuất 

kinh doanh; cơ sở lưu trú; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; quán 
karaoke; làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình... 

- Nơi tập trung đông người: Bệnh viện, các cơ sở y tế; trường học; bến xe; 
siêu thị; chợ; cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; địa điểm tham quan, du lịch, 

vui chơi, giải trí; khu tâm linh... 

b) Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 31/10/2021. 

c) Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị thuộc lực lượng vũ 
trang, các tổ chức đoàn thể, hội, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin và đề nghị Huyện đoàn 
Bắc Yên. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo việc ứng dụng 

các nền tảng công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng  

a) Nội dung triển khai: Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền để 
vận động người dân, tổ chức cài đặt, sử dụng các nền tảng công nghệ và tuân thủ 

việc quét mã QR khi ra vào địa điểm công cộng. 

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Cơ quan chủ trì: Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, UBND các xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, đề nghị Ủy ban MTTQVN và các 

tổ chức chính trị xã hội huyện. 
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III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, hội, đơn vị sự nghiệp thuộc 
huyện, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn gương 

mẫu đi đầu trong việc ứng dụng các nền tảng công nghệ, đồng thời yêu cầu tất cả cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, người dân thuộc phạm vi quản lý 

phải nghiêm túc chấp hành việc ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, 
chống dịch Covid -19 và hướng dẫn người thân, nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện.  

2. Bổ sung lực lượng triển khai nền tảng công nghệ cho các Tổ phòng chống 
dịch Covid-19 cộng đồng, bao gồm: lực lượng đoàn viên thanh niên, các tổ chức 

đoàn thể để tham gia hỗ trợ hướng dẫn cài đặt, sử dụng các nền tảng công nghệ; 
thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình khai báo và thực hiện quét mã QR của các 

cá nhân, tổ chức tại các điểm công cộng thuộc địa bàn để có biện pháp nhắc nhở, 
chấn chỉnh kịp thời.  

3. Tăng cường sử dụng các hình thức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, 
trở thành hoạt động thường xuyên trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh; qua đó 

giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp việc tổ chức diễn ra nhanh gọn, linh động và 
hiệu quả hơn.  

4. Quan tâm bố trí một phần kinh phí phòng chống dịch Covid-19 hoặc từ các 
nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các hoạt động triển khai các nền tảng công nghệ 

trong phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó tập trung vào hoạt động hỗ trợ công 
tác tuyên truyền và bố trí nhân lực, thiết bị công nghệ (quét mã QR) cho các điểm 

kiểm soát. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc mục II của Kế hoạch tự cân 

đối nguồn kinh phí được giao hoặc từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho các hoạt 
động triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng chống dịch trên địa bàn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang, đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội: Chỉ đạo các cá 
nhân, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong 

Kế hoạch. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo Chủ tịch UBND huyện về tiến độ, kết 
quả thực hiện. 

2. UBND các xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ và 
giải pháp nêu trong Kế hoạch; huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở xã, thị trấn vào 

cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhưng phải đảm bảo các yêu cầu 
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để hỗ trợ cài đặt các ứng dụng PC-Covid cho 

người sử dụng trên thiết bị thông minh; Hỗ trợ khai báo y tế điện tử hộ cho người 
không có thiết bị thông minh, thực hiện in và cấp phát mã QR cá nhân cho người dân 

làm giấy tờ cá nhân xuất trình khi ra/vào các địa điểm công cộng. 

Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng thực hiện 

đăng ký mã QR địa điểm và thực hiện việc quét mã QR để kiểm soát thông tin người 
vào ra. Đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên địa bàn đều triển khai được việc quét 

mã QR quản lý thông tin người vào ra.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai triệt 
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để việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra; Chỉ đạo, hướng dẫn các 

trường Tiểu học, THCS đăng ký, quét mã QR ở từng lớp học; hướng dẫn giáo viên 
chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh khai báo y tế điện tử hộ cho học sinh 

của lớp (đối với học sinh chưa có điện thoại thông minh) để được cấp xã QR cá 
nhân, thực hiện in, dán trên thẻ học sinh hoặc cặp sách khi đến lớp giáo viên thực 

hiện quét mã QR tại lớp học. 

4. Trường THPT huyện, Trường PTDTNT THCS&THPT huyện, Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên huyện: Triển khai biện pháp đăng ký, quét mã QR 
đến từng phòng, lớp học; Chỉ đạo giáo viên, nhân viên, học sinh khai báo y tế điện tử  

đầy đủ (và khai báo y tế điện tử hộ cho học sinh, học viên chưa có điện thoại thông 
minh); thực hiện quét mã QR khi đến lớp, các địa điểm công cộng.  

5. Trung tâm y tế huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế các xã, thị trấn triệt 
để triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra. 

6. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, UBND các xã, thị trấn: Tăng 
cường công tác thông tin, tuyên truyền lợi ích thiết thực của các ứng dụng trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ 
trong phòng, chống dịch Covid-19 và định kỳ nhắc lại để đưa thông tin đến với đông 

đảo người dân, doanh nghiệp biết để sử dụng.  

7. Đề nghị Huyện đoàn: Chỉ đạo hệ thống tổ chức đoàn cơ sở cử thành viên 

tới tận bản, tiểu khu tham gia mạng lưới tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sử dụng 
các nền tảng công nghệ trong hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân và 

các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm trên địa bàn. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu với UBND huyện và Ban chỉ đạo về triển khai, áp dụng các giải pháp 
công nghệ phòng chống dịch Covid-19. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra việc triển khai cài đặt ứng 
dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống Covid-19. Đôn đốc, hướng dẫn các 

đơn vị triển khai thực hiện. 

Định kỳ hàng tuần (vào ngày thứ 6), các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình 
triển khai thực hiện Kế hoạch, gửi về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông) 

tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, 

mã QR của UBND huyện Bắc Yên./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực  huyện ủy (B/c); 
- Thường trực HĐND huyện (B/c); 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 
 

Thào A Mua 
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