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BÁO CÁO NHANH 

Kết quả kiểm tra việc tạo lập điểm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 

 và thực hiện khai báo y tế thông qua việc quét mã QR code 

 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

về việc kiểm tra tạo lập điểm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và thực hiện khai báo 

y tế thông qua việc quét mã QR code tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, từ ngày 22/7/2021 đến ngày 28/7/2021, Đoàn Kiểm tra của Sở Thông 

tin và Truyền thông đã thực hiện kiểm tra tại một số sở, ban, ngành, UBND huyện, 

thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra như sau: 

 I. VIỆC TẠO LẬP CHỐT ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH 

1. Tình hình chung  

Tính đến ngày 29/7/2021, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã triển khai, tạo 

lập được 6.880 điểm kiểm soát dịch bệnh bệnh Covid-19 và thực hiện khai báo y 

tế thông qua việc quét mã QR code, đặt tên theo đúng quy tắc do Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn. 

2. Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra  

 Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động thiết lập các 

điểm kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên nhiều điểm của các đơn vị (nằm ngoài 6.880 

điểm kiểm soát dịch bệnh nêu trên) chưa đặt tên theo quy tắc hướng dẫn. Tính đến 

thời điểm ngày 29/7/2021 các điểm đã thiết lập và đặt tên theo đúng quy tắc của 

08 đơn vị được kiểm tra như sau:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 544 điểm.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 122 điểm. 

- Ban Quản lý khu công nghiệp: 132 điểm. 

- Sở Y tế: 93 điểm. 

- Sở Công Thương: 49 điểm.  

- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: 7 điểm. 

- UBND huyện Tam Đảo: 28 điểm. 

- UBND thành phố Phúc Yên: 10 điểm.  
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II. VIỆC THỰC HIỆN QUÉT MÃ TẠI CỔNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Về cơ bản các đơn vị đã triển khai và quán triệt các cán bộ, công nhân viên và 

người dân thực hiện việc quét mã QR hàng ngày khi ra vào cơ quan, đơn vị. Một số cơ 

quan, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt như: ngành Y tế, Giáo dục, Công Thương; 

các doanh nghiệp như: Công ty Điện lực Vĩnh Phúc; Công ty TNHH Vitto-VP, Công 

ty TNHH Điện tử SunShine Electronic; Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt 

Nam; Công ty PRIME Vĩnh Phúc; Công ty Điện máy HC; Công ty TNHH VTEC; công 

ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại IAP; Siêu thị Lan Chi; Công ty cổ phần Giày Vĩnh 

Yên,…Tuy nhiên, còn nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc. 

Đoàn kiểm tra của Sở đã kịp thời chấn chỉnh và nhắc nhở, yêu câu các đơn vị nghiêm 

túc chấp hành để phục vụ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.  

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

- Khoảng cách điểm Wifi đến cổng các cơ quan, đơn vị xa nên không bắt 

được sóng Wifi; nhiều người dân đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa không có điện 

thoại di động thông minh.  

- Tại các khu công nghiệp: một số doanh nghiệp điện tử không cho phép 

công nhân mang điện thoại thông minh vào nơi làm việc; số lượng công nhân lớn 

đến cùng một thời điểm nên khó khăn trong việc thực hiện quét mã QR. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà 

xoát, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và quét mà QR code theo hướng 

dẫn tại Văn bản số 1088/STTTT-TTCNTT ngày 15/7/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông. Chỉ đạo 03 sở, ngành (Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp) trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo các doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm túc việc khi báo y tế điện tử. 

- Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý 

nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định. 

Trên đây là báo cáo nhanh kết quả kiểm tra kiểm tra việc tạo lập điểm kiểm 

soát dịch bệnh Covid-19 và thực hiện khai báo y tế thông qua việc quét mã QR 

code tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông 

trân trọng báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ PCD- Covid-19 tỉnh (B/c); 

- PCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang (B/c); 

- Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; 

- Các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất KD, DV; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hiến 
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