
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX 

V/v khai báo y tế điện tử bắt buộc 

 trong phòng, chống dịch Covid-19 

 

Lào Cai, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;  

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường: Chính trị tỉnh, phân hiệu Đại học Thái    

  Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Cao đẳng Lào Cai; 

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện nội dung tại Công văn 1969/UBND-VX 

ngày 14/5/2021 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, 

chống dịch Covid-19; Công văn số 441/STTTT-BCVTCNTT ngày 18/5/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tạo các điểm kiểm dịch và 

thực hiện khai báo y tế bằng QR Code trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ 

sở làm việc và các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.  

2. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ yêu cầu các đối tượng sau 

bắt buộc khai báo y tế điện tử: người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua các 

cửa khẩu; những người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch và/ 

hoặc từ vùng dịch trở về; công nhân làm việc trong các nhà máy, khu công 

nghiệp; những người đến các cơ sở khám chữa bệnh; những người đi tàu hỏa, xe 

khách tuyến đường dài. 

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai đến doanh nghiệp trong các khu 

công nghiệp, cửa khẩu. Đảm bảo 100% các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, 

văn phòng, nhà ở tập thể, khu vực cửa khẩu và các khu tập trung khác triển khai 

khai báo y tế điện tử và kiểm soát khai báo y tế điện tử bằng QR code. 

4. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương triển khai khai 

báo y tế điện tử QR code đến 100% chốt kiểm soát dịch, các cơ sở khám chữa 

bệnh, khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 
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5. Giao Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương 

triển khai khai báo y tế điện tử đến các bến xe, doanh nghiệp vận tải hành khách.  

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin về đối 

tượng phải khai báo y tế điện tử, nêu cao lợi ích của việc khai báo y tế điện tử; 

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế tổng hợp báo cáo số liệu trên hệ thống tokhaiyte.vn 

gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi đôn đốc thực hiện. 

7. Đề nghị các đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên, hội 

viên thực hiện khai báo y tế điện tử. 

8. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo  

- Phát động phòng trào, kêu gọi người dân hưởng ứng, tự nguyện khai báo 

y tế điện tử toàn dân. 

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra: các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai 

đăng ký điểm kiểm dịch điện tử tại trụ sở giao dịch, các chi nhánh; các địa điểm 

công cộng (siêu thị, cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn, uống, lưu trú, vui chơi, giải 

trí…). Xử lý nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế điện 

tử nhưng cố tình vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 

-  Như trên; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí TW 

 thường trú tại Lào Cai; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Giàng Thị Dung 
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