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Số:        /SNV-VP

V/v khai báo y tế điện tử tại điểm 
đăng ký kiểm dịch của Sở Nội vụ 

bằng mã QR code

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng      năm 2021

Kính gửi:
- Lãnh đạo sở;
- Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 162/STTTT-CNTT ngày 23/2/2021 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử toàn dân và 
khai báo y tế điện tử tại các điểm đăng ký kiểm dịch bằng mã QR code; Giám 
đốc sở yêu cầu Lãnh đạo sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc chỉ đạo và  
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thực hiện cài đặt ứng 
dụng Vietnam Health Declaration, hoặc qua các ứng dụng Bluezone, Ncovi, 
“Smart Hải Dương”, trang Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương” và khai 
báo y tế điện tử trên thiết bị thông minh. Sau khi khai báo thành công, công 
chức, viên chức, người lao động sẽ được cấp một mã QR code phục vụ cho việc 
kiểm tra ra/vào bằng mã QR code tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của 
cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu 
trú, nhà hàng... (hướng dẫn tại phụ lục 2).

2. Từ ngày 01/3/2021, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thực 
hiện dùng mã QR code khi đến cơ quan làm việc trong thời gian dịch bệnh chưa 
được khống chế (hướng dẫn tại phụ lục 3).

3. Ban Tôn giáo thực hiện việc đăng ký chốt kiểm dịch riêng (theo hướng 
dẫn tại phụ lục 1) tại cơ quan. Sau khi đăng ký thành công, đơn vị in mã QR ra 
giấy và dán tại vị trí dễ nhìn thấy tại điểm kiểm soát dịch của cơ quan để người 
đến cơ quan làm việc sẽ quét mã QR phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

Yêu cầu các Lãnh đạo sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc chỉ đạo 
triển khai đến công chức, viên chức, người lao động và nghiêm túc thực hiện.

(Gửi kèm theo Công văn này Công văn số 162/STTTT-CNTT ngày 
23/2/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông và các phụ lục kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ sở;
- Lưu VT, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Văn Cát
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