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THÔNG BÁO  

Thực hiện quét mã QR Code khai báo y tế điện tử 

tại Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Bình Dương 

 

Thực hiện Công văn số 2994/UBND-VX ngày 05/7/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý 

thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống 

dịch bệnh COVID-19. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. 

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản thông báo đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động; các cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác tại Chi cục phối 

hợp thực hiện những nội dung liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19, 

cụ thể: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K gồm: “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng 

cách - không tụ tập - khai báo y tế” của Bộ Y tế; đeo khẩu trang bắt buộc; quét 

QR Code khi vào/ra cơ quan (hay còn gọi là Check-in/Check-out y tế). 

- Trưởng Bộ phận Một cửa chỉ đạo nhân sự một cửa thực hiện nghiêm túc 

việc tiếp cá nhân, tổ chức đến giao dịch hành chính tại Khu vực một cửa đảm bảo 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện khai báo y tế điện 

tử và tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện Check-in/Check-out y 

tế, khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn. 

- Nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân, tổ chức bên 

ngoài khi vào làm việc tại khu vực một cửa của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ 

sản phải thực hiện Check-in/Check-out y tế, khai báo y tế theo quy định. 

 Thời gian thực hiện từ ngày 08/7/2021 đến khi có thông báo mới./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (thay báo cáo); 

- Các phòng và đơn vị trực thuộc; 

- Niêm yết Website; 

- Lưu: VT, HCTH, Thông (14).  

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                                                         

                                                         Trần Phú Cường 

 

 

 



Phụ lục 

ĐIỂM QUÉT QR CODE CHECK-IN/CHECK-OUT Y TẾ TẠI VĂN PHÒNG CHI CỤC 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-CCCNTYTS ngày          tháng       năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản) 

ĐIỂM QUÉT QR CODE CHECK-IN/CHECK-OUT Y TẾ 

CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ THUỶ SẢN  

Vui lòng quét QR Code để thực hiện Check-in/Check-out 

 
       Địa chỉ: Số 60 đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Bước 1: Mở/Cài đặt ứng dụng “Bluezone”, 

“NCOVI”, “Vietnam Health Declaration”, 

Zalo… để quét QR Code từ ứng dụng CH 

Play/Apple Store. 

Bước 2: Chọn “Quét QR”. 

Bước 3: Quét mã QR Code và thực hiện 

“Check-in/Check-out” y tế. 

Bước 4: Thực hiện khai báo y tế điện tử khi 

có yêu cầu). 
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