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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
                          

 

Căn cứ Công văn số 1776-CV/TĐTN-BTG ngày 19/8/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn “về việc triển khai, sử dụng các nền tảng công nghệ hỗ 

trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; 

Ban Thường Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cơ 

sở đoàn trực thuộc tiến hành triển khai, sử dụng các nền tảng công nghệ hỗ trợ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với nội dung như sau:  

1. Triển khai sử dụng nền tảng Khai báo y tế điện tử và quản lý thông 

tin người ra vào cơ quan, địa điểm công cộng bằng mã vuông QRCode. 

1.1. Đăng ký mã vuông QRCode và treo/dán tại các cổng/cửa vào ra; 

hướng dẫn và yêu cầu người (có điện thoại di động) vào, ra các địa điểm phải 

cài đặt ứng dụng khai báo y tế (Bluezone/Tờ khai y tế…) và thực hiện quét mã 

vuông QRCode để khai báo y tế. Các địa điểm khuyến nghị triển khai (trừ các 

địa điểm phải tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 triển 

khai thực hiện ngay sau khi được phép hoạt động trở lại) gồm:  

- Trụ sở cơ quan, tổ chức.  

- Quán bar; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp; phòng tập 

thể dục, thể hình; khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ; cuộc họp, hội nghị, 

hội thảo, tập huấn (theo quy định của Ban tổ chức hoặc người có thẩm quyền 

triệu tập). 

 - Nơi tập trung đông người: Bệnh viện, các cơ sở y tế, chốt kiểm tra y tế; 

chung cư; trường học; bến xe, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng; 

trung tâm thương mại, siêu thị; chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết 

yếu; đám tang, đám cưới; địa điểm tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí; khu tâm 

linh; sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời; khu vui chơi, rèn luyện 

sức khỏe, khu vực hoạt động ngoài trời; điểm dừng khi tham gia giao thông.  

1.2. Yêu cầu tất cả đoàn viên, thanh niên của đơn vị (có điện thoại thông 

minh) phải thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng Bluezone, Tờ khai y tế và 

tuân thủ việc quét mã QR để khai báo y tế; vận động, hướng dẫn người thân, gia 

đình cùng thực hiện.  
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2. Triển khai cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử hỗ trợ khai báo y tế, 

đăng ký tiêm chủng, cập nhật thông tin sau tiêm chủng, giấy chứng nhận tiêm 

chủng bằng hình thức trực tuyến, quản lý thông tin, hồ sơ sức khỏe cá nhân. 

- Yêu cầu tất cả đoàn viên, thanh niên của đơn vị (có điện thoại thông 

minh) phải thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và vận 

động, hướng dẫn người thân, gia đình cùng thực hiện.  

- Vận động người dân có điện thoại thông minh cài đặt và sử dụng Sổ sức 

khỏe điện tử để đăng ký tiêm chủng Covid-19; người dân không có điện thoại 

thông minh, các doanh nghiệp thực hiện đăng ký tiêm chủng Covid-19 tại địa 

chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn 
1
.  

Riêng, đối với các đơn vị trực tiếp tham gia làm lực lượng nòng cốt, tuyến 

đầu, đội hình chuyên trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

sự chỉ đạo của tỉnh phải bố trí lực lượng đoàn viên hỗ trợ các điểm tiêm nhập hồi 

cứu dữ liệu và thông tin kết quả tiêm chủng tại các điểm tiêm lên Cổng thông tin 

tiêm chủng Covid-19. Đồng thời cử 01 cán bộ Đoàn để phụ trách làm đầu mối 

liên hệ, thường xuyên báo cáo kết quả triển khai cũng như kịp thời thông tin 

những khó khăn, vướn mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Đoàn cấp trên 

định hướng giải quyết. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo tinh thần công văn này. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; 

- Lưu VT.                        

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

  

                                              
1
 Trong quá trình triển khai có khó khăn, các đơn vị liên hệ đồng chí Lê Chí Nguyện, Phòng Bưu chính, Viễn 

thông – Công nghệ thông tin, Sở Thông tin Truyền thông, số điện thoại 02943.850853 để được hỗ trợ.  
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