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V/v thực hiện quét mã QR đáp ứng nhanh 

công tác truy vết phòng, chống dịch 

Covid-19 

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở trên địa bàn TP. Hà Nội 

Thực hiện Công văn số 19/SCHTP ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

TP. Hà Nội về việc thực hiện triệt để việc quét mã QR đáp ứng nhanh công tác 

truy vết phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 Bộ Tư pháp đề nghị:   

1. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị thực hiện nghiêm việc quét mã QR khi ra/vào trụ sở cơ quan phục 

vụ công tác phòng, chống dịch bằng 02 hình thức: Khai báo trực tuyến tại đường 

dẫn http://tokhaiyte.vn hoặc khai báo thông qua ứng dụng “Vietnam Health 

Declaration”, “Bluezone”, “Ncovi” cài đặt trên điện thoại thông minh. 

2. Văn phòng Bộ thực hiện việc quản lý, hướng dẫn quét mã QR đối với 

người ra/vào, đến làm việc tại trụ sở 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình; các đơn vị có 

trụ sở làm việc ngoài cơ quan Bộ thực hiện việc quản lý, hướng dẫn quét mã QR 

đối với người ra/vào, đến làm việc tại trụ sở của mình. Trong trường hợp bị 

nghẽn mạng, người ra/vào, đến làm việc không có thiết bị điện tử, không biết sử 

dụng đề nghị đơn vị hướng dẫn hoặc khai báo trên Tờ khai giấy sau đó cập nhập 

ngay lên Hệ thống. 

3. Các đơn vị tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác về phòng, chống dịch 

theo Công văn số 2677/BTP-VP ngày 09/8/2021 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn 

của Chính quyền các  cấp và cơ quan y tế cho đến khi có thông báo mới. 

Trên đây là yêu cầu về việc thực hiện quét mã QR đáp ứng nhanh công tác 

truy vết phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (TT). 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỜNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 
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