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V/v triển khai việc tạo và quét mã QR
để quản lý thông tin người ra vào cơ quan,
tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng
phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
-

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố;
Các ban, ngành Thành phố;
Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố;
Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Căn cứ Công văn số 609/STTT-CNTT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc triển khai việc tạo và quét mã QR để quản lý
thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng phục vụ
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai thực hiện
việc tạo và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ
sở, địa điểm công cộng nhằm hỗ trợ cho việc truy vết phục vụ phòng chống dịch
bệnh Covid-19 thông qua phần mềm ứng dụng “Bluezone” trên điện thoại di
động thông minh, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tạo mã QR từ ứng dụng Bluezone
- Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; các địa điểm kinh
doanh, giải trí; 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; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa
bóp (massage), làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; 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; trường học; bến xe,
bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng; trung tâm thương
mại, siêu thị; chợ đầu mối, 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…
- Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân áp dụng phương thức
này để chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Triển khai 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
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa điểm công cộng niêm yết mã QR đã tạo
từ ứng dụng Bluezone nêu tại mục 1 văn bản này tại nơi tiếp đón khách đến
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hoặc giao người làm công tác bảo vệ nhắc nhỡ, hướng dẫn khách đến liên hệ
làm việc khai báo y tế và quét mã (kèm theo Phụ lục).
3. Yêu cầu cá nhân cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng Bluezone
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu cán bộ, công chức,
viên chức cơ quan, cán bộ quản lý và người lao động trong các tổ chức, doanh
nghiệp cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, khai báo y tế của
cá nhân và thực hiện quét mã QR khi vào trụ sở.
- Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, doanh nghiệp, địa điểm
công cộng (nêu tại mục 1 văn bản này) trên địa bàn thực hiện việc cài đặt ứng
dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để tạo mã QR và thực hiện quét mã
theo quy định.
4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố chủ trì phối hợp các đơn
vị có liên quan tuyên truyền các nội dung trên để mọi người cùng chung tay thực
hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả.
Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm, khẩn trương triển khai thực hiện
tốt các nội dung tại Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&Truyền thông;
- TT/TU; TT/HĐND TP;
- CT và PCT UBND TP;
- LĐVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hon

Phụ lục
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI VIỆC TẠO VÀ QUÉT MÃ QR
ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN NGƯỜI RA VÀO CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, CƠ SỞ, ĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG
PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
1. Hướng dẫn đăng ký thông tin tạo mã QR để quản lý
- Mở ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, Chọn chức năng Mã

QR, như hình bên dưới:
- Chọn Tạo mã QR địa điểm:

- Nhập đầy đủ thông tin: Tên địa điểm, Tỉnh, Huyện/thành phố, Phường/xã,
Số nhà/Tổ dân phố/Phường/Đội, chọn Tạo mã QR, như hình bên dưới:
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- Sau khi tạo xong mã QR địa điểm, thực hiện Tải mã QR, in ra và dán Mã
QR ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét, như hình bên dưới:
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Lưu ý: Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra
mã QR địa điểm tại chức năng Kiểm tra mã QR để kịp thời cập nhật điều chỉnh.

2. Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR
- Mở ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, Chọn chức năng Khai
báo y tế như hình bên dưới:

- Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin “Họ tên/Số căn cước công dân/
Năm sinh/Giới tính… (Hoặc có Khai hộ người thân), Chọn Gửi tờ khai, như hình
bên dưới:

6

7

- Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại 01 mã QR, với mã này có
thể thực hiện “Check-in/Check-Out y tế” bằng việc sử dụng chức năng Kiểm tra
mã QR tại các nơi yêu cầu khai báo.

