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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã
QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19
(Phiên bản 1.1)
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và
Truyền thông;
Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của phiên họp Chính phủ
chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn về các yêu cầu kỹ
thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng
phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1) để hướng dẫn về việc cấp và sử
dụng mã QR cá nhân trong các nền tảng, ứng dụng công nghệ phục vụ phòng,
chống dịch Covid-19.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (qua thư điện tử);
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(qua thư điện tử);
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;
- Lưu: VT, Cục THH.
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