
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

 

Số:        /CT-UBND 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bảo Yên, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số  
vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên cả nước, 
Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 về việc hướng 

dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ 
phòng, chống dịch Covid-19, Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 
số 2278/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai 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. Trong đó giải pháp cài đặt Bluezone và quản lý người vào, ra ở các 
địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người sử dụng mã QR là giải pháp rất 

quan trọng hỗ trợ cho việc truy vết. Hiện nay, việc triển khai cài đặt Bluezone và 
sử dụng quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người 
trên địa bàn huyện còn thấp (đạt 24,6%/tổng số người sử dụng điện thoại thông 

minh). 

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó dự báo và nguy cơ cao, có thể 
bùng phát bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu. Nhằm tạo thuận lợi cho việc truy vết, 

chủ động phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới, kể cả trong thời điểm 
đã kiểm soát được tình hình dịch, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 
cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện thực hiện toàn diện và quyết liệt việc triển khai cài đặt Bluezone và 
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 cụ thể như sau:  

1. Đối tượng cài đặt Bluezone: Toàn bộ người dân sử dụng điện thoại thông 
minh đang sinh sống, công tác, học tập, làm việc, sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
huyện.  

2. Đối tượng áp dụng quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào: 

- Các địa điểm kinh doanh, làm việc, khu vui chơi giải trí. Trụ sở làm việc, 
khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cở sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, quán bar, karaoke, cơ sở dịch vụ 
massage, làm đẹp, phòng tập thể dục, thể hình, cuộc họp, hội nghị, tập huấn 
(theo quy định của Ban tổ chức hoặc người có thẩm quyền triệu tập)... 

- Nơi tập trung đông người Bệnh viện, các cơ sở y tế, trường học, nhà ga, 
bến xe và trên phương tiện giao thông công cộng, siêu thị, chợ đầu mối, chợ dân 
sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đám tang, đám cưới, địa điểm 

tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí, khu tâm linh... 
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3. Tổ chức triển khai thực hiện 

3.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đoàn thể, doanh nghiệp, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn triệt để yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức 

người lao động của huyện sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt 
Bluezone và yêu cầu người thân cùng thực hiện cài đặt; quét mã QR khi đến các 
địa điểm có yêu cầu quét mã để quản lý thông tin người ra vào. 

3.2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển 
khai, theo dõi tình hình triển khai của các thôn, bản, Tổ dân phố. Cơ quan, đơn 
vị tổ chức thực hiện trên địa bàn để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện về 

tiến độ, kết quả thực hiện (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin). Phấn đấu 
đến ngày 10/8/2021 đạt trên 50% người dùng điện thoại thông minh trên 
địa bàn huyện cài đặt Bluezone và khai báo điện tử. 

Huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở xã, thị trấn vào cuộc theo phương 
châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng điện thoại" để yêu cầu, hướng dẫn 
người dân có điện thoại thông minh cài đặt Bluezone; thực hiện việc quét mã 

QR để kiểm soát thông tin người ra vào đối với các địa điểm kinh doanh, làm 
việc, giải trí và nơi tập trung đông người. Đảm bảo tất cả đối tượng áp dụng trên 
địa bàn đều triển khai được việc quét mà QR quản lý thông tin người ra vào. 

Tăng cường tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa 
bàn tổ chức triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra; yêu 
cầu triệt để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp 

tuân thủ thực hiện, cử cán bộ trực tiếp đôn đốc, kiểm tra đến từng doanh nghiệp. 

3.3. Phòng giáo dục và đào tạo: Yêu cầu toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo 
viên, nhân viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện sử dụng điện thoại 

thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Chỉ đạo các trường học, cơ 
sở đào tạo trên địa bàn triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin 
người ra vào tại các đơn vị trường học. 

3.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hoạt 
động trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông 
tin người ra, vào tại các bến tàu, bến xe, các phương tiện giao thông. 

3.5. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện: Chỉ đạo các cơ sở Y tế 
triển để triển khai việc quét mà QR để quản lý thông tin người ra vào, phối hợp 
với Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan sử dụng triệt để hệ thống công 

nghệ thông tin để phục vụ trong quản lý, truy vết, đồng thời tuân thủ các quy 
định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

3.6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Cung cấp thông tin, hướng dẫn tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin để yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa 
điểm triển khai thực hiện. Tổng hợp kết quả hàng ngày về tiến độ thực hiện báo 
cáo UBND huyện.  

 3.7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện: Tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin, cụm loa truyền thanh về các quy định, tiến 
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độ thực hiện ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, 
trên địa bàn huyện. 

 3.8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 
tổ huyện chức phát động phong trào, cử thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ 

chức, cơ sở địa điểm trên địa bàn thực hiện quét mã QR để quản lý thông tin 
người ra vào; hướng dẫn Nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. 

 3.9. Đề nghị Huyện đoàn: Chỉ đạo thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ 
người dân cài đặt ứng dụng Bluezon, hỗ trợ các địa điểm kinh doanh, làm việc, 
giải trí và nơi tập trung đông người triển khai quét mã QR. 

 Căn cứ nội dung Chỉ thị, Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận:     
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 
bàn huyện. 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu:VT.  
 

                                                                               

         CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

         Tô Ngọc Liễn 
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