
 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành tỉnh (3 hệ); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 24/7/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2790/BTTTT-

THH về việc triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch 

Covid-19 trên toàn quốc. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2991/UBND-CNXD ngày 27/7/2021 về việc thực hiện Công văn số 2790/BTTTT-

THH ngày 24/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền 

thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện, phối hợp chỉ đạo thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Triển khai sử dụng nền tảng Khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin 

người vào ra cơ quan, địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode: 

a) Đăng ký mã vuông QRcode và treo/dán tại các cổng/cửa vào ra; hướng dẫn 

và yêu cầu người (có điện thoại di động) vào, ra các địa điểm phải cài đặt ứng dụng 

khai báo y tế (Bluezone/Tờ khai y tế…) và thực hiện quét mã vuông QRCode để khai 

báo y tế. Các địa điểm khuyến nghị triển khai (trừ các địa điểm phải tạm ngưng hoạt 

động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 triển khai thực hiện ngay sau khi được 

phép hoạt động trở lại) gồm: 

- Trụ sở cơ quan, tổ chức. 

- Quán bar; vũ trường; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp; 

phòng tập thể dục, thể hình; khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; cuộc họp, hội nghị, 

hội thảo, tập huấn (theo quy định của Ban tổ chức hoặc người có thẩm quyền triệu 

tập). 

- Nơi tập trung đông người: Bệnh viện, các cơ sở y tế, chốt kiểm tra y tế; chung 

cư; trường học; nhà ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công 

cộng; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp 

các dịch vụ thiết yếu; đám tang, đám cưới; địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi, giải 
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trí; khu tâm linh; sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời; khu vui chơi, rèn 

luyện sức khỏe, khu vực hoạt động ngoài trời; điểm dừng khi tham gia giao thông. 

b) Chỉ đạo, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 

viên, hội viên… của của đơn vị (có điện thoại thông minh) phải thực hiện cài đặt, sử 

dụng các ứng dụng Bluezone, Tờ khai y tế và tuân thủ việc quét mã QR để khai báo y 

tế; vận động, hướng dẫn người thân, gia đình và cùng thực hiện. 

2. Triển khai cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử hỗ trợ khai báo y tế, 

đăng ký tiêm chủng, cập nhật thông tin sau tiêm chủng, nhận giấy chứng nhận 

tiêm chủng bằng hình thức trực tuyến, quản lý thông tin, hồ sơ sức khỏe cá 

nhân… 

a) Chỉ đạo, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, 

người lao động của của đơn vị (có điện thoại thông minh) thực hiện cài đặt, sử dụng 

ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và vận động, hỗ trợ người thân (có điện thoại thông 

minh) cùng thực hiện. 

 b) Vận động người dân có điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe 

điện tử để đăng ký tiêm chủng Covid-19; người dân không có điện thoại thông minh, 

các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tiêm chủng Covid-19 tại địa chỉ 

https://tiemchungcovid19.gov.vn. 

Trong quá trình triển khai có khó khăn, các cơ quan, đơn vị liên hệ Sở Thông 

tin và Truyền thông, qua đầu mối: đồng chí Lê Chí Nguyện, phòng Bưu chính, Viễn 

thông - Công nghệ thông tin, số điện thoại: 02943.850853 để được hỗ trợ. 

Truy cập tài liệu hướng dẫn đăng ký điểm kiểm soát người vào ra, cài đặt sử 

dụng các ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, Bluezone, Tờ khai y tế tại địa chỉ: 

https://stttt.travinh.gov.vn, mục Phòng chống dịch bệnh Covid-19/Hướng dẫn sử 

dụng nền tảng công nghệ hỗ trợ phòng chống Covid-19 hoặc quét mã QR  

 

 

Rất mong được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chuẩn 

 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
https://stttt.travinh.gov.vn/


 

 

 

  

 


		2021-08-09T16:54:35+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-08-09T16:57:41+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-08-09T16:57:57+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2021-08-09T17:00:11+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




