ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2351 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai
các ứng dụng khai báo y tế điện tử
phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể
tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường: Chính trị tỉnh, phân hiệu Đại học Thái
Nguyên, Cao đẳng Lào Cai;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa
bàn tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng
thương mại;
- Các Hiệp hội Doanh nghiệp, Du lịch.
Thực hiện Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về
việc ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp
xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo
như sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Tăng cường đôn đốc triển
khai, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện
tử tại trụ sở và các đơn vị trực thuộc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và khách đến làm việc tại trụ sở như: dự họp, hội nghị, hội thảo, tập
huấn…
3. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo triển khai, theo dõi, đôn đốc, báo cáo thực
hiện cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử tại các bệnh viện, các cơ sở y tế.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo thẩm quyền.
4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội chỉ đạo triển khai, theo dõi đôn đốc, báo cáo thực hiện cài đặt
Bluezone và khai báo y tế điện tử tại các trường học, cơ sở dạy nghề.
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5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng chỉ đạo triển khai, theo dõi,
đôn đốc, báo cáo thực hiện cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử tại các nhà
ga, bến xe và trên phương tiện giao thông công cộng.
6. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo triển khai, theo dõi, đôn đốc,
báo cáo thực hiện cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử tại các trụ sở làm
việc, văn phòng đại diện, nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất, ký túc xá công
nhân tại các khu công nghiệp.
7. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,
- Yêu cầu, hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, dịch
vụ, chợ, khu chung cư … trên địa bàn thực hiện: Cài đặt Bluezone và khai báo y
tế điện tử; Bố trí khu vực khai báo y tế, máy quét mã QR hoặc in và niêm yết mã
QR tại khu vực kiểm soát ra vào.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên
địa bàn quản lý.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
8. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt chỉ đạo, triển khai; báo
cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện hằng ngày (trước 11h00’, số liệu tính đến
24h00’ của ngày hôm trước) qua Sở Thông tin và Truyền thông bằng thư điện
tử bcvtcntt-stttt@laocai.gov.vn hoặc nhóm triển khai Bluezone trên zalo “Lào
Cai - Bluezone -THH” theo mẫu Phụ lục 1, 2 , 3 đính kèm Công văn này.
9. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc
Sở Y tế: Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ triển khai của các sở, ban,
ngành, các huyện, thị xã, thành phố trước 16h00’ hàng ngày.
Căn cứ các nội dung nêu trên Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn
vị liên quan ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
(Gửi kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế)
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Các cơ quan báo chí TW trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung
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PHỤ LỤC 1
(Áp dụng cho các sở, ban, ngành)
Báo cáo nhanh tiến độ triển khai khai báo y tế điện tử bằng QR code
Thời điểm báo cáo 11h00 ngày………………….

STT

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông
Đã đăng Số người
Tên cơ quan và các đơn vị trực
ký điểm
đã cài
thuộc
kiểm
đặt
dịch
Bluezone

Tổng số
đã khai
báo

Tổng
Người lập biểu:
Số điện thoại:

Ghi chú:
- Tên cơ quan và các đơn vị trực thuộc: Ghi tên đơn vị theo vị trí trụ sở
làm việc
- Đã đăng ký: đánh dấu X đối với các đơn vị đã đăng ký, để trống nếu
chưa đăng ký.
- Số cán bộ cài đã cài đặt Bluezone: Số liệu thực tế tại từng dơn vị
- Tổng số đã khai báo: dữ liệu lấy từ phần quản lý tại tokhaiyte.vn
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PHỤ LỤC 2
(Áp dụng cho các sở, ban, ngành: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông, Vận
tải, Xây dựng; Ban quản lý khu kinh tế)
Báo cáo nhanh tiến độ triển khai khai báo y tế điện tử bằng QR code
Thời điểm báo cáo 11h00 ngày………………….
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông
Đã đăng Số người
Tên cơ quan và các đơn vị trực
ký điểm
đã cài
STT
thuộc
kiểm
đặt
dịch
Bluezone
I
Trụ sở và các đơn vị trực thuộc
1
Chị cục…
2
Trung tâm…
3
…
Các cơ sở được phân công theo
II
dõi

Tổng số
đã khai
báo

Tổng
Người lập biểu:
Số điện thoại:

Ghi chú:
- Tên cơ quan và các đơn vị trực thuộc: Ghi tên đơn vị theo vị trí trụ sở
làm việc
- Đã đăng ký: đánh dấu X đối với các đơn vị đã đăng ký, để trống nếu
chưa đăng ký.
- Số cán bộ cài đã cài đặt Bluezone: Số liệu thực tế tại từng dơn vị
- Tổng số đã khai báo: dữ liệu lấy từ phần quản lý tại tokhaiyte.vn
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PHỤ LỤC 3
(Áp dụng cho UBND các huyện, thành phố, thị xã)
Báo cáo nhanh tiến độ triển khai khai báo y tế điện tử bằng QR code
Thời điểm báo cáo 11h00 ngày………………….
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông
Biểu 1: Số liệu triển khai đăng ký điểm kiểm dịch
Đã đăng Số người Tổng số
ký điểm
đã cài
đã khai
STT
Tên cơ quan
kiểm
đặt
báo bằng
dịch
Bluezone QR code
I
Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn
1 UBND xã….
2 UBND phường…..
II Trụ sở Các cơ quan chuyên môn
1 Phòng Văn hóa – Thông tin
2 Phòng….
III Các chợ đầu mối, chợ dân sinh
1 Chợ Cốc lếu
2 Chợ…..
IV Các chung cư
... ...
Tổng
Các cơ sở dịch vụ, địa điểm công cộng khác đã đăng ký:……….. điểm
Ghi chú:
- Tên cơ quan: Ghi tên cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Đã đăng ký điểm kiểm dịch: Đã đăng ký đánh dấu X, chưa đăng ký để
trống.
- Số người cài đặt Bluezone: Số liệu tổng hợp thực tế
- Tổng số đã khai báo bằng QR code: tổng hợp từ tokhaiyte.vn
- Các cơ sở dịch vụ, điểm công cộng khác: Tổng số các cơ sở đã đăng ký
bao gồm các cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ, cơ sở lưu trú, các điểm dịch
vụ vui chơi, giải trí….
Biểu 2: Số liệu triển khai cài đặt Bluezone
Số người Tổng số
STT
Xã, phường, thị trấn
Dân số
cài đặt
đã khai
Bluezone báo y tế
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Tổng
Người lập biểu:……………………..
Số điện thoại:……………………..
Ghi chú:
- Xã, phường, thị trấn: Ghi tên xã, phường, thị trấn
- Dân số: dân số hiện có của xã, phường, thị trấn.
- Số người cài đặt Bluezone: Số liệu tổng hợp thực tế
- Tổng số đã khai báo: Số liệu tổng hợp thực tế

