ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 233/UBND-VP6

Ninh Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2021

V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện
tử phục vụ phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 bằng mã QR

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Ngày 06/5/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban
hành văn bản số 3751/CV-BCĐ đề nghị đẩy mạnh khai báo y tế diện tử phục vụ
phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR.
Về việc này UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Ninh Bình, Công thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh truyền thông, tuyên
truyền, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng
một trong các phận mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone.
2. Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
tỉnh, UBND các huyện, thành phố
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
- Căn cứ chức năng, thẩm quyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm:
+ Tất cả các cơ quan, bệnh viện, trường học, công ty, đơn vị, siêu thị, khách
sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, phương tiện vận chuyển công
cộng… (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác phòng phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QRCode 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 hằng 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 đơn vị quản lý người cách ly tại nhà
hướng dẫn người cách ly cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày vào Tờ khai y tế
(https://tokhaiyte.vn).
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+ Các địa phương có dịch bệnh, phải chỉ đạo người dân ở khu vực cách ly
(Tổ dân phố, xóm, thôn, bản, phường, quận, huyện,…) cập nhật tình trạng sức
khỏe hằng ngày vào Tờ khai y tế (https://tokhaiyte.vn).
3. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung văn bản
này. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy;
- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch
COVID-19 của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Ninh Bình, Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, các VP;
- Lưu: VT, VP2,6.
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