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Kính gửi:

  

 

 
- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, th ị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 733/STTTT-CNTT ngày 22/6/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh áp dụng các giải pháp công nghệ trong 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

quyết liệt, yêu cầu bắt buộc tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 
lao động sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng một trong 
các ứng dụng thuộc bộ giải pháp như: (1) Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần 

Bluezone, (2) Ứng dụng khai báo y tế cho người nhập cảnh VHD, (3) Ứng dụng 
quản lý tờ khai y tế tự nguyện NCOVI; tuân thủ việc quét mã QR Code khi ra/vào 

trụ sở cơ quan, khi đến các điểm công cộng; đồng thời yêu cầu người thân và 
hướng dẫn nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện. 

Đảm bảo việc treo/dán các mã QR Code (đăng ký trên H ệ thống ghi nhận 
việc đến/đi tại các địa điểm công cộng, địa chỉ đăng ký https://tokhaiyte.vn), đồng 

thời thực hiện kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra/vào cơ quan.  

Hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu người dân khi ra/vào công sở cần cài đặt, sử 

dụng các giải pháp công nghệ nêu trên và tuân thủ việc quét mã QR Code. 

2. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai các giải pháp công nghệ trong 

phòng, chống dịch Covid-19 nhưng gặp khó khăn, vướng mắc như: 

- Chưa thực hiện thường xuyên Mã QR Code của đơn vị không quét được 

cho đồng thời cả 3 ứng dụng Bluezone, VHD, NCOVI thì thực hiện đăng ký mã 
QR Code của cơ quan, tổ chức tại trang https://tokhaiyte.vn. 

- Số điện thoại đăng ký làm quản lý Điểm kiểm dịch của cơ quan, tổ chức 

không thống kê được Tên/Số điện thoại khách ra vào trụ sở tại Trang quản trị (chỉ 
thống kê được danh sách vào ra theo mã tờ khai y tế).  Thì tại bước Đăng ký Điểm 

kiểm dịch, lựa chọn loại Điểm kiểm dịch là “Chốt kiểm dịch”. 

- Khách đến làm việc không có điện thoại thông minh (điện thoại không hỗ 

trợ cài đặt các giải pháp công nghệ Bluezone, VHD, NCOVI). Thì người quản lý 
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mã QR Code của cơ quan, tổ chức thực hiện Phân quyền checkin/checkout cho số 

điện thoại của bảo vệ/bộ phận kiểm soát người vào/ra của cơ quan. Sau khi được 
cấp quyền, bộ phận này thực hiện thao tác Checkin bằng số điện thoại hộ khách 

đến (bằng Smartphone của mình), đảm bảo tất cả các khách đến làm việc đều 
được ghi nhận thông tin vào hệ thống. 

3. Đề nghị Huyện đoàn: Quan tâm, chỉ đạo hệ thống tổ chức đoàn cơ sở 
trực thuộc phát huy vài trò xung kích, tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn người dân sử dụng các giải pháp công nghệ trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa, UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng 
dẫn cài đặt ứng dụng bộ giải pháp công nghệ trên thiết bị di động; lợi ích thiết 

thực của 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. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, PVH. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 
 

Thào A Mua 
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