
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 11731/UBND-CN 

V/v quyết liệt triển khai giải pháp 

QR bằng Thẻ kiểm soát dịch bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉng, Hội Doanh nghiệp trẻ. 

 

Thời gian qua, sau khi triển khai giải pháp giám sát mã QR quốc gia một 

cách quyết liệt, hệ thống dữ liệu đã phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng 

trong công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch. Để tiếp tục triển khai thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Thống nhất giải pháp: 

Hiện nay, một số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn sử dụng 

mã QR được đặt/dán tại các vị trí ra/vào của trụ sở, cơ quan, đơn vị. Qua thực tiễn 

cho thấy, giải pháp này tồn tại nhiều bất cập, không đáp ứng được tình hình thực 

tiễn. Vì vậy, yêu cầu các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiến hành rà soát và chỉ đạo 

các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn 

gỡ bỏ mã QR cũ để thống nhất triển khai giải pháp quét QR trên Thẻ kiểm soát 

dịch bệnh hoặc ứng dụng PC-COVID. 

2. Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế: 

Rà soát, đánh giá hiệu quả việc triển khai giải pháp giám sát mã QR tại cơ 

quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung: 

- Vị trí triển khai quét mã QR, nhân sự thực hiện việc giám sát, hệ thống tự 

giám sát người ra vào cơ quan; tỷ lệ người vào ra cơ quan được giám sát quét QR. 

- Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai và giám sát 

việc quét QR người ra vào đơn vị. 

Lưu ý: Thời gian qua, trong quá trình truy vết của lực lượng Y tế phát hiện 

một số trường hợp F0, F1 có khai lịch trình di chuyển đến một số cơ quan, đơn vị 

tuy nhiên, khi kiểm tra thì không có dữ liệu quét trên hệ thống. Vì vậy, yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chấn chỉnh và nghiêm túc thực hiện. 
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3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

- Phổ biến, triển khai thống nhất giải pháp quét mã QR trên Thẻ kiểm soát 

dịch bệnh và ứng dụng PC-COVID trên địa bàn. Tổ chức các đoàn kiểm tra, nhắc 

nhở yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở chưa triển khai đúng giải pháp 

giám sát QR; có hình thức xử phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy 

định. 

- Tổ chức Tuần cao điểm (từ ngày 06/12 đến ngày 12/12) kiểm tra việc thực 

hiện quét mã QR trên Thẻ kiểm soát dịch bệnh và ứng dụng PC-COVID của các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, tập trung ở các địa điểm như: quán cafe, nhà 

hàng, quán ăn và các quán ăn uống có bán đồ uống có cồn... Kết quả thực hiện báo 

cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 13/12/2021 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

4. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ: Chỉ đạo, tuyên 

truyền cho các đơn vị doanh nghiệp trong khối nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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