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THÔNG BÁO 

Về việc khai báo y tế bằng mã QR code tại Sở Y tế 

____________________ 

 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức nghiêm 

trọng, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đã có dịch, trong đó có chủng biến thể 

“siêu lây nhiễm” Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Để tiếp tục 

triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch 

lây lan rộng trong cộng đồng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 tại Công văn số Công văn số 3751/CV-BCĐ 

ngày 06/5/2021 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống 

dịch COVID-19 bằng mã QR, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng thông báo: 

1. Kể từ ngày 11/5/2021 Sở Y tế áp dụng hình thức khai báo y tế điện tử 

bằng mã QR đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, khách đến làm việc 

hoặc liên hệ công tác tại Sở Y tế. 

2. Đối với công chức thuộc Sở Y tế, thực hiện khai báo hàng ngày khi đến 

làm việc và khai báo khi trong ngày làm việc có tiếp xúc với khách/ đối tượng 

đi, đến từ vùng dịch, hoặc khi có bất kỳ triệu chứng ghi trong tờ khai… 

3. Giao Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế đăng ký điểm kiểm dịch và 

quản lý mã QR code; hướng dẫn theo dõi việc thực hiện./. 

(Đính kèm bảng mã QR code và hướng dẫn khai báo y tế) 

 

 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các Phòng chức năng SYT; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VP; NVY. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

BSCKII. Trần Văn Khải 
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