
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021
V/v triển khai bổ sung ứng dụng 
quản lý khai báo y tế điện tử phục 
vụ phòng, chống dịch Covid-19

    Kính gửi:
- Liên đoàn Lao động tinh;
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh;
- Tỉnh đoàn Quảng Nam;
- Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Tiếp theo Công văn số 3922/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh 
về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ 
quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; nhằm 
đ ẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ 
trình số 183/TTr-STTTT ngày 27/7/2021; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo việc thực 
hiện quản lý khai báo y tế bằng mã QR trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thống nhất triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử qua hệ thống 
https://khaibaoyte.quangnam.gov.vn, ứng dụng Smart Quảng Nam tại tất cả các 
điểm chốt chặn; các địa điểm công cộng như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, 
bệnh viện, trung tâm y tế, các điểm tập trung đông người; các trụ sở cơ quan, nhà 
máy, doanh nghiệp… nhằm phục vụ truy vết nhanh chóng, ngăn chặn sự lây lan 
của dịch bệnh.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Chỉ đ ạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và ng ư ời lao đ ộng 

(CBCCVC-NLĐ) thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện khai báo y tế điện 
tử qua hệ thống https://khaibaoyte.quangnam.gov.vn, ứng dụng Smart Quảng Nam, 
hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

b) Chỉ đạo triển khai khai báo y tế điện tử kết hợp với kiểm soát ra/vào tại 
trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp, nơi công cộng, tập 
trung đông người thuộc phạm vi quản lý phải đăng ký thiết lập “điểm kiểm dịch” 
để quản lý và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát khách, người ra/vào bằng 
cách quét mã QR, đảm bảo 100% lượt người qua lại các điểm kiểm soát dịch phải 
thực hiện khai báo y tế điện tử, cụ thể:

https://khaibaoyte.quangnam.gov.vn/
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- Công an tỉnh: thực hiện khai báo y tế điện tử tại tất cả các đơn vị trực 
thuộc, bố trí cán bộ thực hiện quét mã QR tại các điểm kiểm soát dịch. 

- Tỉnh đoàn Quảng Nam: quán triệt việc thực hiện khai báo y tế đến các tổ 
chức cơ sở đoàn trực thuộc, bố trí cán bộ thực hiện, phối hợp thực hiện quét mã 
QR tại các điểm kiểm soát dịch. Phát động đoàn viên thanh niên tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân thực hiện việc cài đặt và sử dụng.

- Sở Y tế: chỉ đạo triển khai khai báo y tế điện tử tại các bệnh viện, trung 
tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã, các cơ sở y tế tư nhân, các cơ sở kinh doanh 
thuốc, tiệm thuốc tây,... Bổ sung nội dung cài đặt các ứng dụng công nghệ thông 
tin trong phòng chống dịch vào quy trình truy vết, kiểm soát dịch.

- Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh 
Quảng Nam: yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn, nhiều 
khách hàng vào/ra hoặc tập trung làm việc đông, các doanh nghiệp hoạt động trong 
các khu, cụm công nghiệp 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 mình tuân thủ thực hiện. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo triển khai khai báo y tế điện tử 
tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, địa điểm du lịch...

- Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường 
Đại học Quảng Nam; Trường Cao đẳng Quảng Nam: chỉ đạo các cơ sở giáo dục 
đào tạo, cơ  sở dạy nghề triển khai biện pháp quét mã QR để quản lý thông tin 
người vào/ra.

- Sở Giao thông vận tải: 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 xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng.

- UBND cấp huyện chỉ đạo, theo dõi tình hình triển khai của các xã, phường, 
thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND 
tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện. 

- UBND cấp xã huy động chỉ đạo các bộ phận liên quan, cùng với Tổ Giám 
sát - Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng hướng dẫn 
người dân cài đặt, quét mã QR; kiểm tra, yêu cầu tất cả các địa điểm tập trung 
đông người (quán cafe, các chợ, quán ăn, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 
đám tang, đám cưới, …) phải thiết lập điểm khai báo y tế điện tử và yêu cầu người 
ra/vào thực hiện khai báo y tế.

c) Tại các chốt kiểm soát dịch do UBND các huyện, thị xã, thành phố thành 
lập chủ động trang bị thiết bị di động thông minh (điện thoại, máy tính bảng...), 
máy đọc mã QR, máy tính có kết nối mạng để cài đặt ứng dụng quét mã QR và 
thực hiện kiểm soát ra/vào.

3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn  các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các 
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huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử qua 
hệ thống https://khaibaoyte.quangnam.gov.vn, ứng dụng Smart Quảng Nam để 
tăng cường kiểm soát người đi qua các điểm chốt chặn, người vào/ra các địa điểm 
công cộng, tập trung đông người, phục vụ công tác truy vết nhằm hạn chế, ngăn 
chặn lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.

- Xây dựng tài liệu h ư ớng dẫn thực hiện khai báo y tế qua hệ thống 
https://khaibaoyte.quangnam.gov.vn, Smart Quảng Nam và hỗ trợ các đơn vị, địa 
phương trong quá trình thực hiện.

- Tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ứng dụng.
- Mở rộng, nâng cấp hệ thống để bảo đảm năng lực; theo dõi, vận hành hệ 

thống hoạt động ổn định; tổng hợp, hoàn thiện chức năng ứng dụng theo ý kiến 
góp ý của người dùng trong quá trình triển khai. 

- Tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong quá trình triển khai; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

4. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Thực hiện tuyên truyền việc thực hiện khai báo y tế điện tử qua hệ thống 

https://khaibaoyte.quangnam.gov.vn, ứng dụng Smart Quảng Nam đến người dân 
trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ 
chức Hội phát động phong trào, cử thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ 
sở, địa điểm trên địa bàn thực hiện việc quét mã QR để quản lý thông tin người 
ra/vào.

6. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông (VNPT Quảng Nam, Viettel Quảng 
Nam) hỗ trợ thiết lập mạng wifi tại các điểm kiểm soát dịch cấp tỉnh, cấp huyện 
phục vụ quét mã QR.

7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên 
kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn này, 
báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 

Hồ Quang Bửu

https://khaibaoyte.quangnam.gov.vn/
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