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V/v tăng cường triển khai giải pháp QR 

Code trong phòng,chống dịch COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 6 năm 2021 
 

Thực hiện Công văn số 2648/UBND-VXNV ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn số 613/STTTT-CNTT ngày 12/5/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn chi tiết triển khai giải pháp QR Code 

trong phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai đến 

các cơ quan đơn vị thành phố và UBND xã, phường với kết quả cụ thể như sau: 

STT Tên điểm đăng ký kiểm soát dịch  

Số điện thoại đăng 

ký kiểm soát dịch 

Số lượt 

Check in/out 

1 
Trụ sở hợp khối Thành ủy - HĐND - UBND 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
0969155599 

171 

2 Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân  0978749709 122 

3 Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng 0967551035 55 

4 Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên 0948875606 100 

5 Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu 0386193533 94 

6 UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai 0911554111 40 

7 Ủy ban nhân dân xã Dương Quang 0346090868 27 

8 Ủy ban nhân dân phường Xuất Hóa 0975371606 44 

  Tổng cộng   653 

Qua kết quả thống kê trên cho thấy:  

- Việc triển khai đến các cơ sở công cộng như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, 

cửa hàng ăn uống, tạp hóa, trung tâm thương mại, … của UBND các xã, phường 

chưa có. 

Kính gửi: 

 
- Văn phòng, các Ban xây dựng đảng Thành ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành phố; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
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- Việc quét mã trực tiếp của cán bộ, công chức và người dân chưa cao; các 

điểm kiểm dịch có số lượng quét mã thấp. 

Nhằm đảm bảo đủ nguồn dữ liệu phục vụ cho truy vết, phát huy hiệu quả của 

các giải pháp công nghệ như QRCode, Bluezone, Vietnam health declaration hoặc 

NCOVI, góp phần giảm tải cho lực lượng tuyến đầu trong công cuộc phòng, chống 

dịch trong COVID – 19; Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị: 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường chủ động, quyết liệt hơn nữa việc triển 

khai giải pháp quét mã QRCode, kết hợp với các giải pháp công nghệ khác trong bộ 

giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid 19 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện việc quét mã xác nhận vào/ra đơn vị, đặc biệt là với người ngoài đơn 

vị, người dân, đồng thời, tạo thành thói quen cho cán bộ, công chức, viên chức 

trong đơn vị.  

- Yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục triển khai đến cơ sở công cộng như 

nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng ăn uống, tạp hóa, trung tâm thương mại… 

và đảm bảo duy trì hoạt động của các điểm kiểm soát dịch tại các địa điểm công 

cộng trên địa bàn theo Công văn số 865/UBND-VHTT ngày 16/5/2021 của 

UBND thành phố; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đăng ký điểm kiểm dịch 

trên địa bàn theo thời gian đã quy định. 

- Về thời gian tính số liệu báo cáo tuần: Phạm vi báo cáo số liệu hằng tuần 

từ thứ 6 tuần trước đến thứ 6 của tuần báo cáo.  

Với nội dung trên, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

Gửi bản điện tử: 
- Sở TT&TT tỉnh Bắc Kạn; 

- Thường trực Thành ủy; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT.   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Huế 
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