ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6068 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường ứng dụng công nghệ
trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Chính trị tỉnh, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên,
Trường Cao đẳng Lào Cai;
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp
chí Fansipăng;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan
báo chí tại tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang có những diễn
biến hết sức phức tạp, đã có một số ca bệnh chưa rõ nguồn lây nhiễm và trong
thời gian tới có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm bệnh, đặc biệt các ca
bệnh lây nhiễm gần đây có rất ít thông tin để phục vụ truy vết, khoang vùng đối
tượng có khả năng lây nhiễm do không khai báo y tế, không cài đặt phần mềm
PC-Covid, không quét mã QR-Code các điểm đến,… Thông qua rà soát, đánh giá,
hiện đang có tình trạng người dân, các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất,
các điểm cung cấp dịch vụ, điểm công cộng có tình trạng buông lỏng việc thực
hiện khai báo y tế điện tử, yêu cầu thực hiện quét mã QR-Code các điểm đến trên
địa bàn tỉnh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết, khoanh vùng,
kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn
vị, địa phương thực hiện một số yêu cầu, nhiệm vụ như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, người lao động,
nhân dân cần tự giác, chủ động cập nhật thông tin trên phần mềm và khai báo y
tế, lịch trình di chuyển của bản thân lên các ứng dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện
tử trên điện thoại thông minh. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ quan
y tế nếu có tiếp xúc với các ca mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh (F0, F1).
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2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt chỉ đạo và yêu cầu các
tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, điểm cung cấp dịch vụ, các điểm công
cộng trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm việc yêu cầu người đến làm việc, sử
dụng dịch vụ phải khai báo y tế điện tử, quét mã QR-Code và thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; triển khai đến thôn bản, tổ dân
phố việc phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại
trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng theo Quyết định số 5619/QĐ-BYT
ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế.
Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan,
đơn vị, địa phương và đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp nghiêm túc
triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: TU, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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