
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ CAO SƠN 

 

Số:           /UBND 
V/v sử dụng phần mềm PC 

Covid để quét mã QR phục vụ 

khai báo y tế. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Sơn, ngày     tháng 10  năm 2021 

 

Kính gửi: Các ban, ngành, đoàn thể, trung tâm chỉ huy, tổ phòng 

chống COVID-19 tại cộng đồng, các đơn vị, cửa hàng 

quán trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công văn số 2345/UBND-VP ngày 29/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bạch Thông về việc triển khai tạo mã QR-Code và sử dụng phần 

mềm PC Covid để phục vụ khai báo y tế.  

Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm chỉ 

huy, tổ phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, các đơn vị, cửa hàng quán trên địa 

bàn thực hiện các nội dung sau: 

1. Quán triệt và hướng dẫn tới 100% công chức, viên chức, người lao động, 

hội viên, đoàn viên và nhân dân đến liên hệ công tác khi ra/ vào các điểm có dán mã 

QR-Code thực hiện quét mã QR-Code bằng ứng dụng “PC Covid” trên điện thoại 

thông minh, nếu không có điện thoại thông minh thì hỗ trợ nhập trực tiếp trên phần 

mềm “tokhaiyte.vn”. 

2. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã chỉ đạo, hướng dẫn và 

kiểm tra các đơn vị, cửa hàng quán trên địa bàn đã tạo mã QR-Code, dán mã QR-

Code, thực hiện quét mã QR-Code khi đến - đi bằng phần mềm PC Covid, phân 

công cán bộ, nhân viên để quản lý, hướng dẫn và yêu cầu người dân phải khai báo 

y tế. Cơ sở nào không đảm bảo yêu cầu trên hoặc không yêu cầu người dân quét 

mã QR-Code bằng phần mềm PC Covid, thì phải xử lý vi phạm theo văn bản số 

6961/UBND-VXNV của UBND tỉnh và tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo 

yêu cầu phòng, chống dịch. Trạm y tế xã tham mưu ban chỉ đạo xã thành lập các Tổ 

chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại Cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-

BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế (nếu có ca nhiễm). 

Đề nghị các công dân, khách hàng đến các địa điểm sau đây phải thực hiện 

quét mã QR-Code cụ thể: 

* UBND xã Cao Sơn; 

* Trạm y tế xã Cao Sơn; 

* Trường Mầm non xã Cao Sơn; 

* Trường TH&THCS xã Cao Sơn; 

* Cửa hàng tạp hóa Hoạt Trang, thôn Khau Cà; 



 * Cửa hàng tạp hóa Hoàng Văn Hoạt, thôn Thôm Khoan; 

 * Cửa hàng tạp hóa Toàn Lai, thôn Khau Cà; 

 * Quán giải khát Thủy Trang, thôn Khau Cà; 

 * Trạm Kiểm lâm địa bàn. 

3. Giao Văn phòng HĐND&UBND và Công chức VH - XH phụ trách 

VHTT xã tham mưu thành lập các tổ kiểm tra việc tạo mã QR-Code, dán mã QR-

Code, thực hiện quét mã QR-Code khi đến - đi bằng phần mềm PC Covid tại các 

đơn vị, cửa hàng quán trên địa bàn. 

Vậy để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã đề 

nghị các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm chỉ huy, tổ phòng chống COVID-19 tại 

cộng đồng, các đơn vị, cửa hàng quán trên địa bàn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT Đảng ủy; HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- CBCC xã; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Hùng 

 

 


		hungdv.bt@backan.gov.vn
	2021-10-29T16:48:37+0700


		ubndcaoson.bt@backan.gov.vn
	2021-10-29T16:53:50+0700


		2021-10-29T16:54:13+0700


		2021-10-29T16:54:28+0700




