
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN BAN PHUNG Dc 1p - Tu' do - Hanh phóc 

S& U6/KH-UBND Dan Phwcrng, ngày  10  tháng 9 nám 2021 

KE HOACH 
Bay mtinh  tung dyng cong ngh thông tin, thirc hin quét ma QR 
trong cong tác phông, chng dch Covid-19  trên dja bàn huyn 

Thi.rc hin Cong vAn s 3084/UBND-KGVX ngày 15/9/202 1 cüa UBND thành 
phô Ha Ni ye vic diêu chinh rnt so bin pháp phông, chông djch Covid- 19 trên 
dja bàn Thành phô; Ket 1un so 79-KL/HU ngày 13/9/2021 cUa Ban Thirng v11 
Huyn üy ye tang cung cong tác phông, chông dch Covid- 19 trên dja bàn huyn, 
UBND huyn ban hành Kê hoach day manh  trng ditng cong ngh thông tin, thirc 
hin quét ma QR trong cong tác phông, chông djch Covid- 19 trên dja bàn huyn vOi 
các nti dung ci the thu.  sau: 

I. MIJC BiCH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
- Kjp thyi trin khai cac giâi pháp cOng ngh theo huàng dn cüa B Thông 

tin và Truyên thông, Bô Y tê, Si Thông tin và Truyên thOng, Si Y té nhàm phiic 
vçi cong tác phOng, chông djch Covid- 19 trén dja bàn huyn. 

- Phát huy t& han vic h trçi các yêu dtu v k thu.t, hixóng dn t chüc 
triên khai các bin pháp cOng ngh cho các ca quail, don vj và UBND các xã, thj 
trân trong cong tác phông chông djch Covid- 19. 

2. Yêu câu 
- T chirc trin khai tM các bin pháp phông, chng dch Covid- 19 bang cac 

phânrnêrn hiu qua, kjp thai và dOng b trên co S6 chi dao  cüa Bô Thông tin và 
Truyên thông, Bô Y té. 

- Thông tin, tuyên truyn, vn dng dn toàn th ngu'i dan thirc hin khai 
báo y tê din tr thông qua ma QR Code trên trang https://tokhaiyte.vn! cüa Bô Y tê 
hotc thông qua cài dt và sir diing cac phên mêrn rng ding tY khai y té: Bluezone, 
NCOVI, nên tang tiêrn chüng Covid- 19 (https ://tiernchungcovid 19 .gov.vn) gop 
phân phOng, chông djch, không dé lay lan trong cong  dOng. 

II. CAC NHIM VJ CU THE 

1. Triên khai ü'ng dyng cong ngh thông tin trong cong tñc phông, 
chông djch 

- U'ng diing khai báo y t (https://tokhaiyte.vn) cho phép rni nguôi dan cp 
that tInh hInh sirc khôe cüa bàn than và cüa gia dInh thông qua vic khai báo ti1 
nguyen, h thng ghi nh.n vic dn1di t.i CáC dim kim soát djch (thông qua ma 
QR Code) 

- IIJ'ng dirng phát hin tip xi.'ic g.n Bluezone: 1i'ng diing ghi nhan  ljch sir tip 
XUC cüa ngithi dung Bluezone vói ngithi dung Bluezone khác 
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- Ung dvng  quân 1 t khai y t tir nguyen NCOVI: Cho phép mi ngu1i dan 
cp nht tInh hmnh src khôe cüa bàn than và gia dInh thông qua vic khai báo y t 
tir nguyen. 

- App s sue khôe din tr: là 11ng ding di dng dành cho ngui dan drc kt 
nôi trirc tiêp vi h thông Ho so sue khóe Ca nhãn cüa B Y tê. 1Fng ding có các chirc 
näng nhm djch vi, thông tin tiêm chüng, khai báo y té, quàn l h so sue khôe. 

2. Cong tác thông tin tuyên truyên 

- Tang ctthng cong tác thông tin tuyên truyn, ph bin trén h thng dài 
phát thanh, công/trang thông tin din tr dê can b, nhân dan thirc hin khai báo y 
tê trên trang https://tokhaiyte.vn  hoc thông qua các üng ding Bluezone, NCOVI 

- Tuyên truyn, van dông ngui dan chü dng, tjch c1rc trin khai các irng 
diving cong ngh thông tin d phông, chông djch, bào v sirc khôe cá nhân và cong 
dOng vi phuong châm tçr di,r phông là chInh. 

- Phát dng phong trào, kêu gçi mci ngisii hi.râng üng, tr nguyen khai báo y tê 
toãn dan, theo dôi tInh hInh sirc khóe, khi có biu hin ho, s& phái thông báo cho 
chInh quyên dja phuong, lien h ngay Vâi co quan yté d &rçic kiêm tra, xét nghim. 

- Thông tin chInh xác, dy dü din bin tInh hInh djch bnh d ngu6i dan 
nhn thirc day dü nguy co và bin pháp phông ng1ra djch bnh, không lo là, chü 
quan nhung không duc gay hoang mang, lo lang trong xa hi. Tip tiic thirc hin 
nghiêm các giâi pháp 5K nh.m ngän ngixa sir lay lan Cüa djch bnh, khoanh vi1ng 
djch rnt each chInh xác, hiu qua. 

3. Cong tác kim tra giám sat 

Cong tác kim tra vic triên khai 1rng diing Cong ngh thông tin trong phông, 
chông djch Covid- 19 chrcjrc lng ghép trong cong tác kiêm tra, giám sat phông 
chông djch Covid- 19 cüa các doàn kiêm tra cOng tác phông chông djch Covid- 19 
cüa huyn. 

Ill. TO CHUC THISC HIN 
1. Các co' quan, don vj huyn 
Dy mnh üng diving cOng ngh thông tin trong cong tác phông, chng djch 

Covid-19; tang cuông cOng tác tuyen truyn, nhtt là vQtn dng can b, doàn vién, 
hi viên, nguè'i lao dng và ngu'äi dan khai báo y té din ti:r thông qua ma QR 
Code; sü ding phAn mm Bluezone. 

2. Phông Van hóa và Thông tin: Huâng dan, h trçi các co quan, don vj, 
UBND các xã, thj trn dàng k, khai báo y tê và quét ma QR Code. 

3. Phông Y t, Trung tam y t huyn 

- Huâng dn các co s& each ly tp trung Va các don vj quãn l ngu'i 
each ly ti nhà c.p nht tInh trng suc khOe hang ngày vào T& khai y tê 
(https ://tokhaiyte . vn). 
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- PhM hqp chat chë vâi Trung tam Cong ngh phông ch6ng djch Covid- 
19 quôc gia dé triên khai quãn 1 hoàn toàn bang cong ngh trong vic 1.y 
mu, truy vet, quãn 1 tiêrn chüng,... 

- Phi hçrp vi Phông Van hóa và Thông tin dy mnh lrng dung Cong ngh 
thông tin trong cOng tác phóng, chng djch Covid-19. 

4. Công an huyn: Phi hqp vâi các co quan, dcm vi,  UBNID các xã, thj tr.n 
trin khai nhanh phn mm quân l di bin dng dan cu và các dU 1iu phông 
chng dch theo huàng dn tIch hçp các dt lieu lien quan và 01 ma cOng dan (du 
lieu dan ctx, thông tin y t, tiêm chüng,...) 

5. Trung tam Van hóa - Thông tin và Th thao huyn 
- Thông tin, tuyên truyn dy mnh l'rng diing cong ngh thông tin trong phOng, 

chng djch Covid- 19; thirc hin khai báo y th din t1r thông qua ma QR Code cüa các 
co quan, don vi,  UBND các xâ, thj trn trên h thng truyn thanh cüa huyn, Dài 
tmyn thanh các xa, thj trn d th chirc, cá nhân, N1iân dan tham gia thgrc hin d.y dü. 

- Phci hop vói cac co quan, donvj, UBND các xâ, thj tr.n kjp th?i phãn ánh 
nhüng don vj, cá nhân có each lam tIch c1rc, hiu qua; dng th&i phé bInh nhüTlg 
dja phuong, don vj, cá nhân lo là, thiu quyt tam và trách nhim trong vic mg 
diing cong ngh d phóng chng djch. 

6. D ngh Ban Tuyên giáo Huyn üy: Chi d.o, huó'ng dan, djnh hrOng cac 
t chüc Co S1 Dàng trrc thuc Huyn üy và tuyên truyn trong can b, dâng vién 
toàn b Dâng b huyn nghiêm tüc cài dt ma QR phic vi cOng tác phông chông 
djch bnh Covid-19. 

7. Dé ngh UBMT To quc, các to chü'c chInh tr!-xä  hi huyn: Chi do 
cC co quan, don vj trVc  thuc, to chüc thành viên các cap phát dng phong trào, 
tharn gia hu9ng dn các Co quan, don vj trên dja bàn huyn, các xã, thj trân, các 
thOn, th dan ph& các xorn, khu dan cu thirc hin vic quét ma QR d quàn 1 thông 
tin ngithi ra!vào phiic v11 hiu qua cOng tác phông, chng djch Covid- 19 cüa huyn 
và Thành ph& 

8. D nghj Huyn doãn: Chi dto co SO doàn phi hop cAp chinh quyn cüng 
cAp d h trg, huOng dn nguOi dan cài dt khai báo y t din ti:r thông qua ma QR. 

- . 9. UBND cac xa, th! tran 

- Huóng dan, trin khai quyt Iit, nghiêrn tüc vic khai báo y t din tO vOi 
kim soát ralvào qua ma QR Code cho toàn b ngixOi dan, các nhà hang, các Co sO 
san xuAt kinh doanh, djch vi, trung tam thuong mai,  siêu thj, cOa hang luong thirc, 
thirc phAm, CáC CO sO ban hang, khu chung cu, dAy mnh Ong dung cOng ngh 
thông tin trong cong tác phông, chng djch; t?o  và sO diing ma QR Code cho các 
co sO theo thAm quyn quàn l' tai  dja chi https://qr.tokhaiyte.vnl  (dàng k diem 
kim dich). 
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- Yêu cu tht cá các dim kinh doanh dircic phép hoat dng tr& laj  phái  tao 
ma và bt buôc khách mua hang phài quét ma QR dam bão 100% lut ngthi qua 
lai vào/ra phãi thrc hin khai báo y t din ti:r. 

- Thành 1p các doàn kim tra, xir 1 vi phm cong tác phông, chng djch t?i 
các co sâ kinh doanh, djch vi trén dja bàn quàn 1 theo quy dnh. 

- Sir diing h thng quàn 1 ti dja chi https://quanly.bluezone.gov.vn  dê 
theo dOi dugc s liiçmg dim dugc tao  ra, s, hrçing diem có lu'cit quét. 

- Chü tjch UBND các xâ, thj trn chju trách nhim toàn din tnrâc Chü tjch 
UBND huyn v viêc trin khai quét ma QR trên cija bàn mlnh quãn 1; báo cáo kêt 
qua hang tun v UBND huyn (qua phông Van hóa và Thông tin huyn). 

Trên day là K hoach dy manh üng diing cong ngh thông tin, thirc hin quét 

ma QR trong cOng tác phóng, chng djch Covid- 19 trén dja bàn huyn; UBND 

huyn yêu cu các co quan, don vj, UBND các xä, thj trn nghiêm tüc triên khai 
thrc hiên./.  't4 

N9i n/i in: 
- Thuô'ng trrc Huyn üy; (dé 
- Ban Thtrèng viii Huyn üy; báo cáo) 
- CT, các PCT. UBND huyn; 
- Các co quan, don vj huyn; 
- Sö Clii huy huyn; 
-UBNDcácx,thjtrãn; 
- Luu: VT, VHTT 
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