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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v hướng dẫn triển khai tạo, quét mã QR trên 

ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế tại các cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện 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 
Covid – 19, để thống nhất việc triển khai đăng ký tạo mã QR code và quét mã QR 
code để kiểm soát người vào/ra tại các cơ quan, đơn vị, nơi công cộng trên địa 
bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện đăng ký, cài đặt mã 
QR trên ứng dụng PC-Covid như sau: 

1. Về đăng ký tạo và sử dụng mã QR địa điểm của cơ quan, đơn vị
Các cơ quan, đơn vị, công sở, bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, 
quán cà phê, phương tiện vận chuyển công cộng, nơi công cộng tập trung đông 
người… thực hiện tạo mã QR địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn/ để thực hiện kiểm 
soát người vào, ra và khai báo y tế điện tử, phục vụ truy vết nhanh khi cần thiết;

 Trong trường hợp người đến giao dịch, làm việc không có điện thoại thông 
minh, thì người được giao kiểm soát thực hiện khai hộ trên ứng dụng PC Covid 
theo quy định.

2. Về quét mã QR code để kiểm soát vào/ra
- Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quét QR code của người 

vào/ra các điểm kiểm soát và hướng dẫn tổ chức thực hiện tại các địa điểm công 
công, khu vực đông người, địa điểm kinh doanh… tại địa phương theo một trong 
các hình thức:

+ Phương án 1: bố trí người kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh để 
quét mã QR code của người vào/ra cơ quan, đơn vị.

+ Phương án 2: bố trí máy tính xách tay kèm đầu đọc mã vạch QR tại cửa 
ra/vào, người vào/ra thực hiện quét QR Code tại đầu đọc mã vạch (nếu không 
trang bị máy đọc mã QR thì có thể sử dụng camera của máy tính xách tay để quét 
mã QR, người quét đưa mã QR trước camera của máy tính đã mở sẵn trang 
qr.tokhaiyte.vn để phần mềm nhận diện mã QR).

+ Phương án 3: thực hiện in mã QR code của đơn vị (mã QR dành cho điểm 
kiểm soát), dán tại nơi ra/vào để người qua lại thực hiện quét mã. (Có Hướng 

https://qr.tokhaiyte.vn/


dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
3. Đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố
- Đăng nhập tài khoản quản lý số liệu quét mã của địa phương tại địa chỉ 

quanly.bluezone.gov.vn và https://covid19.ncsc.gov.vn/dulieu/pc-covid với tài 
khoản đã được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp để theo dõi số liệu quét 
mã, số liệu cài đặt PC-Covid tại địa phương (có số liệu quét tới cấp xã).

- Tuyên truyền, tổ chức thực hiện cài đặt ứng dụng PC-Covid đến người 
dân có sử dụng điện thoại thông minh tại địa phương; có phương án tạo mã QR 
dưới dạng thẻ đối với những người dân không sử dụng điện thoại thông minh.

- Giao các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND cấp xã kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, khu 
vực đông người, đại điểm kinh doanh… trên địa bàn, đảm bảo 100% số điểm thực 
hiện việc quét mã QR cho tất cả người ra/vào địa điểm. 

- Các đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo thường xuyên, kịp thời về Sở 
Thông tin và Truyền thông vào thứ 6 hằng tuần để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 
tỉnh (theo Công văn số 1308/STTTT-TTBCXB ngày 29/10/2021 của Sở Thông 
tin và Truyền thông)

Vậy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Quý cơ 
quan, đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện/. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT,  P.CNTT&BCVT.
E:\5 phong chong covid\11 Cv huong dan phong chong 
covid 19.docx

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao


		2021-11-03T08:28:18+0700
	Quảng Nam


		2021-11-03T08:31:29+0700
	Quảng Nam


		2021-11-03T08:31:34+0700
	Quảng Nam


		2021-11-03T08:31:34+0700
	Quảng Nam


		2021-11-03T08:31:35+0700
	Quảng Nam




