ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
Số: 7341

/UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai
việc quét mã QR để quản lý thông
tin người vào ra cơ quan, tổ chức,
cơ sở, địa điểm phục vụ phòng
chống dịch bệnh COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Thực hiện Công văn số 2913/BTTTT-THH ngày 03/8/2021 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các địa điểm
công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg (văn bản gửi kèm); UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND cấp huyện, UBND
cấp xã:
- Khẩn trương đẩy mạnh triển khai, sử dụng quét mã QR tại các địa điểm
công cộng, nơi tập trung đông người để quản lý thông tin người ra, vào nhằm hỗ
trợ công tác truy vết phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 5869/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 (gửi kèm).
- Mục tiêu đạt ra: Mỗi 100 người dân cần tối thiểu 01 điểm quét mã QR.
- Báo cáo kết quả việc triển khai, sử dụng quét mã QR; khó khăn, vướng
mắc và đề xuất, kiến nghị tại cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND tỉnh (thông
qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp.
2. Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công nghệ thông tin phục vụ công
tác phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
liên quan:
- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn
vị, địa phương trong việc sử dụng quét mã QR để quản lý đối với người ra vào
các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người.
- Thực hiện kiểm tra việc sử dụng mã QR tại các cơ quan, đơn vị,
địa phương.
- Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng
tuần báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý kiến nghị về UBND tỉnh.

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND cấp xã (Giao UBND cấp huyện sao gửi);
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, TT: TTCB, HCTC;
- Cổng TTĐT của tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(Nh-010b).
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