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Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 8755/UBND-VX ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc triển khai quyết liệt, hiệu quả cài đặt và sử dụng ứng dụng
PC-Covid; UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh
nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các nội
dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả Công văn số
7338/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo
quyết liệt việc khai báo y tế điện tử và quét mã QR thông qua việc cài đặt và sử
dụng phần mềm ứng dụng PC-Covid, yêu cầu bắt buộc tất cả các điểm quét mã
QR, cán bộ, công chức, viên chức và người dân phải cài đặt và sử dụng Phần
mềm ứng dụng PC-Covid để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm
kiểm soát chặt chẽ người vào/ra trên địa bàn phục vụ công tác truy vết, khoanh
vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao tính tự giác, tinh
thần trách nhiệm của các điểm quét mã QR, cán bộ, công chức, viên chức và
người dân cài đặt, sử dụng Phần mềm ứng dụng PC-Covid để phòng, chống dịch
bệnh COVID-19, bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
3. Đối với các điểm quét mã QR: yêu cầu tạo mã QR địa điểm và niêm yết
tại vị trí thuận lợi để người dân dễ tra cứu, quét mã theo quy định; hướng dẫn,
nhắc nhở, yêu cầu người dân khai báo y tế bằng việc quét mã QR; nếu người dân
không dùng điện thoại thông minh thì chủ điểm quét mã QR phải chủ động thực
hiện quét mã QR qua Căn cước công dân, Thẻ bảo hiểm y tế có mã QR, mã QR
được khai hộ thông qua sử dụng phần mềm PC-Covid hoặc trên mã định danh cá
nhân.
4. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người dân thực hiện nghiêm
túc việc quét mã QR thông qua phần mềm PC-Covid, nếu người dân không dùng
điện thoại thông minh thì phải mang theo Căn cước công dân, Thẻ bảo hiểm y tế
có mã QR, mã QR được khai hộ thông qua sử dụng phần mềm PC-Covid hoặc
trên mã định danh cá nhân khi giao dịch công việc, đến các địa điểm công cộng,
cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ,...

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc chỉ đạo thực hiện việc tạo mã
QR, quét mã QR thông qua ứng dụng PC-Covid ngay tại cơ quan, đơn vị mình
(kể cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc), cử người hướng dẫn, yêu cầu tất cả
người vào/ra cơ quan, đơn vị phải thực hiện khai báo y tế điện tử, quét mã QR để
quản lý chặt chẽ, theo dõi, cập nhật dữ liệu và truy vết khi cần thiết. Xây dựng cơ
quan, đơn vị an toàn trong dịch bệnh COVID-19. Trường hợp nhiều cơ quan, đơn
vị làm việc chung trụ sở thì chỉ thiết lập 01 điểm quét mã QR chung cho cả trụ sở
nhằm giảm số lượng đầu mối, thuận tiện cho việc quản lý.
6. UBND các xã, thị trấn:
- Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc cài đặt và sử dụng ứng dụng
PC-Covid trên địa bàn quản lý nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn, xử lý
nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, điểm công cộng... và người dân
không cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid theo quy định tại Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực y tế.
- Sử dụng tài khoản quản trị cấp xã trên hệ thống quản lý quét QR
(quanly.bluezone.gov.vn, qr.tokhaiyte.vn) để quản lý việc thực hiện quét mã QR
tại địa phương, truy nhập, kiểm tra, giám sát tình hình tạo mã QR địa điểm và
quét mã QR tại các địa điểm trên địa bàn quản lý để có các biện pháp hướng dẫn,
nhắc nhở kịp thời. Xử lý nghiêm các trường hợp đã được hướng dẫn, nhắc nhở
nhưng vẫn cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch theo quy định.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công
tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ trì, phối hợp với Văn
phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra, giám sát việc triển khai cài đặt và sử dụng
ứng dụng PC-Covid tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.
8. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Đăng ký số điện thoại để tạo tài
khoản quản trị cấp huyện. Thường xuyên truy cập tài khoản quản trị, hướng dẫn,
đôn đốc các ngành, địa phương để nâng cao tỉ lệ cài đặt và thực hiện việc quét mã
QR. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong việc kiểm tra giám
sát việc triển khai ứng dụng của các ngành, địa phương.
Ủy ban nhân dân huyện đề nghị tất cả các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn
thể, doanh nghiệp và UBND 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc triển
khai thực hiện./
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