
 

               Kính gửi: - Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

9651/UBND-KGVX ngày 29/9/2021 về việc triển khai kiểm soát người ra/vào 

địa điểm và truy vết bằng mã QR;  

Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp triển khai 

Giai đoạn 1 Kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và 

phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang, nâng cao 

giải pháp phân loại mức độ an toàn đối với dịch bệnh Covid-19 kết hợp sử dụng 

mã QR cá nhân (giải pháp Thẻ an toàn Covid) trên địa bàn thành phố trong thời 

gian tới, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. UBND thành phố yêu 

cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai kiểm soát người ra/vào cơ quan, đơn vị, cơ sở đang hoạt 

động bằng việc quét mã QR bắt đầu từ ngày 01/10/2021 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã 

hội, UBND các xã, phường và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ du lịch, thương mại; các cơ sở nghiên cứu, y tế; nhà ga, bến xe, bến 

cảng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu,… trên 

địa bàn thành phố đang được phép hoạt động (sau đây gọi tắt là các cơ quan, 

đơn vị, cơ sở) bắt buộc phải thực hiện việc tạo mã QR địa điểm (tại địa chỉ 

https://qr.tokhaiyte.vn/) và kiểm soát người ra/vào bằng việc quét mã QR. Kích 

thước tối thiểu của mã QR địa điểm khi in ra là 15x15 centimet. Mã QR địa 

điểm phải được đặt tại vị trí thuận tiện, dễ quan sát, dễ tiếp cận; các cơ quan, 

đơn vị, cơ sở phải bố trí đồng thời nhiều điểm quét để tránh tập trung đông 

người; có nhân viên hướng dẫn, kiểm soát người ra/vào quét mã QR, đảm bảo 

tuyệt tối tuân thủ nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong quá trình quét mã QR địa điểm. 

- Các cơ quan, đơn vị, cơ sở phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc 

triển khai kiểm soát thông tin người ra/vào địa điểm bằng mã QR tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị, cơ sở nhằm đảm bảo việc truy vết, khoanh vùng nhanh chóng, 
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chính xác các trường hợp lây nhiễm, kịp thời ngăn chặn, hạn chế thấp nhất việc 

lay lan dịch bệnh với sự hỗ trợ của việc ứng dụng công nghệ. 

- Người dân khi đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở đang hoạt động phải thực 

hiện việc khai báo y tế và quét mã QR địa điểm bằng ứng dụng PC-Covid. 

Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng Căn cước 

công dân hoặc Thẻ bảo hiểm y tế có mã QR để quét mã (nhân viên hướng dẫn 

của các cơ quan, đơn vị, cơ sở sử dụng ứng dụng PC-Covid được phân quyền 

kiểm soát vào/ra để chủ động quét mã QR cho người dân và đối chiếu chính xác 

các thông tin cá nhân trong trường hợp trên). 

2. Tổ chức thực hiện 

UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và 

Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung 

trên; trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

2.1. UBND các xã, phường: 

- Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm triển khai công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu tất cả các đơn vị, cơ sở đang hoạt động trên 

địa bàn quản lý thực hiện nghiêm việc triển khai kiểm soát người ra/vào bằng 

việc quét mã QR. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Đoàn thanh niên phối hợp với các tổ chức 

đoàn thể, chính trị - xã hội tại địa phương tham gia tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức, vận động và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-

Covid; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở (đặc biệt là hộ kinh doanh cá thể) 

thực hiện cài đặt mã QR địa điểm; công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp 

nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, cơ sở và người dân trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp các 

khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kiểm soát và truy vết bằng 

mã QR của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Chủ động giải quyết 

hoặc báo cáo, tham mưu UBND thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc 

phát sinh (nếu có). 

- Sử dụng tài khoản theo dõi số lượng địa điểm tạo mã QR, số lượng địa 

điểm có người quét mã QR do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp để rà 

soát, kiểm tra tình hình tạo mã QR địa điểm và quét mã QR tại các địa điểm trên 

địa bàn thành phố.  

- Thường xuyên thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực 

hiện quét mã QR của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn. Báo cáo, tham 

mưu UBND thành phố nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời đối với các cơ quan, đơn 

vị chưa thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố yêu cầu 

tạm dừng hoạt động cho đến khi tạo xong QR địa điểm đối với các đơn vị, cơ sở 
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không thực hiện việc tạo mã QR địa điểm và đã liên hệ nhắc nhở quá 03 lần 

nhưng vẫn không thực hiện; có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường 

hợp đã được hướng dẫn, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm về các quy định 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid để được cấp 

Thẻ an toàn Covid-19 và sử dụng để quét mã QR khi ra/vào các cơ quan, đơn vị, 

cơ sở và các địa điểm công cộng. 

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông 

tin và Truyền thông) kết quả triển khai thực hiện việc kiểm soát người ra/vào 

địa điểm bằng mã QR định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu. 

2.3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố: 

Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền 

trên hệ thống thông tin truyền thông địa phương và tuyên truyền lưu động đến 

người dân trên địa bàn được biết để triển khai thực hiện, yêu cầu tất cả người 

dân triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid để góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

2.4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố:  

Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị liên quan 

và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ 

gia đình, hộ kinh doanh, các đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thực 

hiện tốt các nội dung trên của UBND thành phố. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các 

xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ, làm việc với Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố để được hỗ trợ, hướng dẫn theo quy định./. 

Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- UBMTTQVN và các Đoàn thể thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, công ty đóng chân 

trên địa bàn; 

- Các bến xe, bến cảng; trung tâm thương mại, 

siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu trên địa bàn; 

- Ban Quản lý các chợ, Ga Nha Trang; 

- Trang Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, N.Anh. 

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

           CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Sỹ Khánh                  

 


		2021-10-06T11:22:59+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Sỹ Khánh<nskhanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-06T11:23:13+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Sỹ Khánh<nskhanh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




