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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 05 tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, mã QR 

của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Châu 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 26/08/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc giao chỉ tiêu triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế, 

mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thánh phố trên địa bàn tỉnh Sơn 

La; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình 

số: 20/TTr-VHTT ngày 01/10/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai ứng dụng công nghệ phòng, 

chống dịch Covid-19 về: Cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, 

thực hiện khai báo mã QR công cộng (là nơi phục vụ chung cho nhiều người 

như: Nhà văn hóa, công viên, nhà hàng ăn uống, nhà khách, nhà nghỉ, điểm bán 

hàng….); khai báo y tế điện tử, tạo mã QR cá nhân; quét mã QR khi đến các 

điểm công cộng, như sau: 
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1. Giao chỉ tiêu đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức 

đoàn thể, hội, các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện, các đơn vị thuộc 

lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn 

vị sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone. 

- 100% cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải khai báo 

mã QR công cộng. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện; 100% học sinh trong các nhà trường từ cấp tiểu học trở 

lên phải thực hiện khai báo y tế điện tử (với đầy đủ thông tin), được cấp mã QR 

cá nhân và phải thực hiện quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng. 

2. Giao chỉ tiêu đối với các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn đợt 1 

- 55% người dân có điện thoại thông minh cài đặt Bluezone có số điện 

thoại. 

- 70% các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn phải khai 

báo mã QR công cộng. 

- 70% người dân trên địa bàn xã, thị trấn phải thực hiện khai báo y tế điện 

tử (với đầy đủ thông tin), được cấp mã QR cá nhân và phải thực hiện quét mã 

QR khi đến các địa điểm công cộng. 

(có biểu giao chi tiết gửi kèm theo) 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; 

các tổ chức đoàn thể, hội; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chỉ tiêu về ứng 

dụng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý. Coi việc triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ phòng, chống 

dịch Covid-19 là một trong các nhiệm vụ chính trị về phòng chống dịch Covid-

19 tại cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp 

không sử dụng được ứng dụng công nghệ để thực hiện truy vết các đối tượng có 

liên quan đến lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng thuộc phạm vi quản lý. 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ sẽ gắn với kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và là một trong các điều kiện 

để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, trách nhiệm nêu gương, xét 

thi đua khen thưởng đối với người đứng đầu và cơ quan, đơn vị. 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chỉ tiêu đối với các đơn vị trường học trên địa bàn; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm giao chỉ tiêu, đôn đốc, giám sát việc 

thực hiện đối với các bản, tiểu khu và các điểm công cộng trên địa bàn quản lý, 

lập danh sách gửi phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, theo dõi và phục vụ 



3 

 

 

công tác kiểm tra, giám sát. 

 - Định kỳ vào ngày thứ 6 hằng tuần hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo 

cáo UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện) về kết quả triển khai 

thực hiện, khó khăn, tồn tại và kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

 2. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện chỉ đạo hệ thống tổ chức cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động, trực tiếp 

hỗ trợ người dân cài đặt Bluezone, khai báo y tế điện tử, cấp mã QR cá nhân và 

quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng. 

3. Phòng Nội vụ huyện tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện 

xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng của cá 

nhân, tập thể phải gắn với kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị 

trong việc ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch covid-19. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện 

của các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Hằng ngày tổng hợp số liệu, đăng tải 

công khai kết quả thực hiện chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị lên cổng thông tin 

điện tử của huyện; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu. 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất 

những nội dung phát sinh với Chủ tịch UBND huyện. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ, thi đua khen thưởng của cá nhân, tập thể gắn với kết quả triển khai thực hiện 

của các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch covid-

19. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đề nghị các cơ quan Đảng, tổ 

chức chính trị - xã hội thực hiện Quyết định này 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT tỉnh; 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Như điều 4; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
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