
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP Thành phố Lai Châu, ngày     tháng 11 năm 2021        
V/v tăng cường triển khai việc 

quản lý quét mã QR trong phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn thành phố 

 

 

 

         Kính gửi:   

                          - Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

                          - UBND các xã, phường. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để chủ 

động phòng, chống dịch bệnh Covd-19 trên địa bàn thành phố Lai Châu, nâng 

cao chất lượng điều tra truy vết các trường hợp ra, vào tại các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cơ sở, địa điểm phục vụ, dịch vụ, đẩy mạnh thực hiện giải pháp quét mã 

QR để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, 

thành phố về thực hiện quét mã QR. Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý 

quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ, dịch 

vụ, các chợ dân sinh theo chức năng quản lý của đơn vị; yêu cầu cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân trên địa bàn thực hiện 

quét mã QR. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng các ứng dụng phòng, chống 

Covid-19 gồm: Trụ sở làm việc, các địa điểm kinh doanh, giải trí; nhà máy, xí 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh: karaoke, xông hơi, mát xa, điểm cung cấp 

dịch vụ internet, dịch vụ trò chơi điện tử, khu vui chơi, giải trí, phòng tập gym, 

yoga, thẩm mỹ, spa, bi-a, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát, cơ sở lưu trú, nhà 

nghỉ, khách sạn, các điểm du lịch, thăm quan, bệnh viện, các cơ sở y tế; trường 

học; bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng; trung tâm thương mại, siêu 

thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ phiên, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết 

yếu; địa điểm tham quan, du lịch, khu tâm linh... 

3. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với 

các trường hợp vi phạm không thực hiện các quy định quét QR trong phòng, 

chống dịch Covid-19 của thành phố; dừng hoạt động đối với các tổ chức, doanh 

nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố nếu vi phạm quy định 

phòng, chống dịch như: Không thực hiện việc đặt/dán bảng QR hoặc có dán/đặt 

bảng QR nhưng thông tin địa điểm không chính xác, không quét được. Huy 
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động người dân cùng tham gia với chính quyền trong giám sát việc thực hiện 

quét mã QR tại địa phương.  

4. Giao phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm theo dõi hệ thống quản lý mã QR, phối hợp cung cấp thông tin 

cho UBND thành phố để xử lý những địa điểm có dấu hiệu vi phạm theo quy 

định. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ 

tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Đình Tiến 
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