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Kính gửi - Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng, Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội DN tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 2648/UBND-VXNV ngày 11/5/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống 
dịch Covid-19.  

Qua theo dõi, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy, trên địa bàn tỉnh hiện 
có 856 điểm quét mã QRCode. Theo tổng hợp báo cáo của các đơn vị, cho thấy trụ 
sở cơ quan nhà nước cơ bản đã thực hiện việc duy trì quét mã QRCode xác nhận 
người vào/ra. Số lượng người dùng cài APP PC Covid có tăng lên: Theo thống kê 
của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng người dùng cài ứng 
dụng PC Covid ở tỉnh Bắc Kạn đạt tỷ lệ 19,17% dân số. UBND thành phố Bắc Kạn 
đã triển khai được 134 điểm tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, là đơn vị đi đầu 
trong triển khai các điểm ứng dụng quét mã QR trong toàn tỉnh.  

Tuy nhiên, tính đến ngày 18/10/2021, tỷ lệ người dân của tỉnh cài đặt APP 
PC Covid mới đạt 19,17% dân số; tỷ lệ điện thoại thông minh (smartphone) cài 
đặt APP PC Covid đạt 28,96% so với tổng số máy. So với cả nước, tỉnh Bắc 
Kạn xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố, ở mức trung bình thấp.  

- Tại các huyện Ba Bể, Pác Nặm những địa điểm như trường học, nhà hàng, 
nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng ăn uống, tạp hóa, trung tâm thương mại, các ngân 
hàng thương mại, nơi tập trung đông người…chưa triển khai đăng ký điểm kiểm 
soát dịch. 

- Việc quét mã QRCode của người dân vẫn chưa tạo thành thói quen; một 

số địa điểm đã triển khai tại thành phố Bắc Kạn có nhiều người ra vào nhưng 

vẫn có số lượng quét mã thấp, do chủ cơ sở không đôn đốc, nhắn nhở, hướng 

dẫn, hỗ trợ người ra/vào. 

- Tuần từ 11 đến 17/10/2021 có 253 điểm quét QRCode số liệu báo cáo bằng 
0; 120 điểm kiểm soát dịch không có số liệu báo cáo. Giảm 6.019 lượt quét mã 
trong toàn tỉnh so với tuần trước đó. (Xem chi tiết tại báo cáo số 1671/BC-
STTTT ngày 20/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông). 

- Ngày 17/10/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6961/UBND-VXNV 

về hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn. Trong đó nêu rõ: “100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản 
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xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phải tạo mã QR-Code để quản lý 

thông tin người đi, đến; trường hợp nào không đảm bảo yêu cầu về phòng, 

chống dịch thì phải xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và tạm dừng 

hoạt động cho đến khi đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch”. Trong điều kiện 

tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo 

thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, 

phường, thị trấn chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ thuộc quyền quản lý phải tạo mã QR-Code để quản lý thông 

tin người đi, đến. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và vận động, hỗ trợ người 

dân cài đặt phần mềm PC Covid trên điện thoại di động thông minh. Yêu cầu 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có biện pháp nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người ra, 

vào cơ quan, đơn vị phải quét mã QRCode theo quy định. Quyết liệt hơn nữa trong 

triển khai giải pháp quét mã QRCode, kết hợp với các giải pháp công nghệ khác 

trong bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid 19 tại nơi công cộng, nơi 

có các hoạt động đông người.  

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo vào chiều thứ 6 hằng tuần theo quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quyết liệt, chủ động, tiếp tục 

quan tâm triển khai giải pháp công nghệ QRCode trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 để hoàn thành mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển KT-XH”./.  

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có HSCV; 

- Lưu: VT. 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Đ/c Hoàng Duy Chinh, Trưởng BCĐ PC Covid-

19 tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Tiến 
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