
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

    Số:           /UBND-VHTT 
V/v  Tạo lập mã QR để quản lý thông 

tin người ra vào cơ quan, tổ chức cơ 

sở, địa điểm phục vụ phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Tam Dương  ngày         tháng  7  năm 2021 

 

          Kính gửi:   

- Văn phòng Huyện ủy;  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- Công an, BCH quân sự huyện; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc huyên; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 5393/UBND-VX3 ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức 

cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 

1053/STTTT-TTCNTT ngày 09/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

tạo lập mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức cơ sở, địa điểm 

phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (nêu trên), UBND các 

xã, thị trấn, triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thực hiện ngay việc tạo lập điểm kiểm soát dịch để quét mã QR bằng 

phần mềm Vietnam Health Declaration (viết tắt là VHD). Khi tạo lập phải đặt tên 

điểm kiểm soát dịch theo quy tắc “So4T2021-Tên cơ quan”, ví dụ “So4T2021-

UBNDTamDương”. Trường hợp các đơn vị triển khai tiếp tục triển khai đến cấp 

dưới thì đặt theo quy tắc “So4T2021-Tên cơ quan-Tên cấp dưới”,  

Ví dụ: “So4T2021-UBNDTam Dương-ThiTranHợphòa”… 
 

2. Trong trường hợp các đơn vị triển khai đã chủ động tạo lập điểm kiểm 

soát dịch từ trước thì phải rà soát, đổi lại tên điểm kiểm soát theo quy tắc trên. 
 

3. Cách tạo lập điểm kiểm soát dịch để quét mã QR, đăng ký tài khoản, khai 

báo y tế điện tử và quét mã QR khi qua điểm kiểm dịch bằng phần mềm VHD 

được hướng dẫn chi tiết tại tài liệu hướng dẫn (gửi kèm theo công văn này) tại cơ 

quan, đơn vị mình. 
 

4. Các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị đóng 

trên địa bàn huyện; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhân dân cài đặt ứng dụng 



khai báo y tế điện tử phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Cài đặt Phần mềm VIETNAM HEALTH DECLARATION (VHD) 

trên điện thoại thông minh. 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai cần trợ giúp, liên hệ: 

  - Ông Tô Trọng Hân, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, Email: hantt10@vinhphuc.gov.vn hoặc hanmath2008@gmail.com, 

điện thoại (Zalo) 0912.599.306.  
 

- Ông Nguyễn Triệu Tuấn, Trưởng phòng Tin học hóa, Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông, Email: tuannt2@vinhphuc.gov.vn hoặc 

tuannt.cntt@gmail.com, điện thoại (Zalo) 098 8.484 575.  
 

- Ông Lê Văn Cường, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin - SĐT 

0912.457.369, 0985.897.869. 
 

 Yêu cầu và đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- BTG Huyện uỷ; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Xuân Bình 
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