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Dan Phztçmg, ngày 22-tháng 8 nám 2021

-

V/v dy mnh cong tác tuyên truyn
triên khai 1mg dung phãn mém khai
báo y tê, quãn 1 di biên dng cong
dan yang djch trén nên tang
CSDLQG ye dan ctr

-

KInh gi~i:
-

-

Trtthng các phèng, ban, ngành, doàn th huyn;
Chü tjch UBND các xâ, thj trk.

Trithc din bin phüc tp cüa djch bnh Covid-19, vic nm bt kjp thxi
biên dng cüa cong dan vüng djch dê chü dng phôi hqp vói các ea quan có lien
quan th1rc hin các bin pháp nhäm phông ngra, ngan chn tInh trng lay lan djch
bnh; B Cong an dã xay drng, triên khai phan mêrn quãn l di biên dng cong
dn vi)ng djch trên nên tang Co s dt 1iu quôc gia ye dan cu. Trên dja bàn thành
phô Ha Ni sê kiêrn soát khai báo y tê trên phân mém nay a 23 chôt kiêm djch cüa
Thành phô, 44 chOt kiêm djch thuOc các huyn, thj xã giáp ranh v&i các tinh, dja
phi.rong khác dê kiêm soát cong dan tx các tinh vào Ha Ni, cong dan Ha Ni di
các tinh. Ngoài ra tat câ cOng dan, can b dn lien h cong vic, giãi quyêtthU tic
ti tat câ các dcm vi cOng an t1r cap thành phô den cap xâ dêu phái di.rçic kiêm soát
khai báo y té qua phân mêm cüa BO Cong an. Thai gian bAt dâu th%rc hiñ tü 6h
ngày 22/8/2021.
NhAm triên khai sâu rng vickhai báo y tê trén phân rnêm quãn l di biên
dng cüa cOng dan viing djch trén nén tang co sâ d lieu quOc gia ye dan cu cüa
Bô Cong an, UBND huyn yêu cau các phông, ban, ngành, doàn the huyn, UBND
các xA, thj trãn to chüc tuyên truyên, phô biên rng rAi trén các phucrng tin thông
tin di chüng, lcii jch cüa khi ke khai ytê và huang dan các btróc khai báo yté trén
phân mêm cüa B Cong an de nhân dan trén dja bàn huyn thirc hin nghiêm tüc
(co bài tuyên truyên kern theo).
Yêu câu các don vj to chüc thrc hin nghiêm tüc các ni dung trong Cong
van nay, gop phân lam tot cong tác phOng, chông djch bnh, bâo v an toãn süc
khôe và tInh mng cüa ngirM dan trên dja bàn huyn./. tW'
No'i nhzmn:
Nhu tren;
UBND thành phô Ha Ni;
CATP Ha Ni (Qua Phông PCO6);
Chü tjch, cáo PCT UBND huyn;
CVP HDND và UBND huyn;
-Ltru:VT,CA.
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Nguyen Hfru bang

D ngh nhân dan tIch cuc khai báo y t trên phn mm theo dôi,
quãn I di bin dng cüa cong dan vüng djch trên nn tang
co' s& dfr Iiu qu6c gia v dan ctr
Tnthc din bin phüc tp cUa djch bnh Covid-19, vic nm bt kjp thii
biên dng cüa cong dan vüng djch dê thu dng phôi hcip v9i các cci quan Co lien
quan thirc hin các bin pháp nhäm phOng ngüa, ngän chn tInh trng lay lan djch
bnh; B Cong an dâ xây dirng, triên khai phân mêrn quàn 1 di biên dng cong
dan vüng djch trên nén tang Co si dtt 1iu quôc gia ye dan Cu. Trên dja bàn thành
phô Ha Ni sê kiern soát khai báo y tê trên phân mém nay i 23 chôt kiém djch cüa
Thành phô, 44 chôt kiém djch thuc các huyn, thj xâ giáp ranh vâi các tinh, dja
phixcing khác dê kiêm soát cong dan ti~ các tinh vào Ha Ni, cong dan Ha Ni di
các tinh. Ngoài ra tat cã cong dan, can bO den lien h cong vic, giài quyêt thu tic
tai tat câ các don vj cong an tr cap thành phô den cap xä déu phâi duçic kiêm soát
khai báo y tê qua phân mêm cüa B Cong an. ThM gian bat dâu thirc hin tü 6h
ngày 22/8/2021.
Day là phân mém cho phép cong dan khai báo truâc thông tin cá nhan,
thông tin y tê và xuât/luu ma QR dé dOi chiêu, kiêm tra khi di qua tram kiêm soát
bang thiêt bj "quét" rat nhanh chóng, tto diêu kin thun lqi nhât cho cong dan khi
li.ru thông qua các trm kiêm soát ytê tránh tmnh trng ün tác giao thông. Sau khi ké
khai thông tin day dü và có ma QR,, khi di qua các chOt kiêrn soát djch bnh, cOng
dan clii can trInh mA QR de dOi chiêu. Mi lan h thông xuâtlluu mA QR có giá tn
72 tiêng, nên vic di 1i cüa cOng dan trong bOi cành djch bnh rat thun tin và
nhanh chóng. Dông thii gop phân ho trçi kjp th?yi cOng tác truy vet y té dôi vói các
trithng hqp duçic xác djnh mAc Covid-19, ngu?ñ tiêp xuc...giup giâm thiêu các ca
lay lan thu phát trong cong dông, xir 1 nghiêm dOi v9i các truO'ng hqp cô tInh khai
báo không dáng sr that thông tin ye ljch trInh di chuyên và luu trii cüa cá nhâri.
ChInh VI 4y, Cong an huyn Dan Phung dê nghj nhân dan trên dja bàn
huyn thc hin nghiêm tue khai báo y tê qua phãn mêm cüa B Cong an, vói thu
tic khai báo y tê theo các birâc sau:
1. D6i vol khai Mo qua din tho(li thông rn/nh và may tin/i cO kêt nôi
Internet
Buóc 1: Cong dan truy cp vào H thông quàn l TO' khai y te tai dja chi
https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn hoc truy cp duông link thông qua vicquét
mA QR ti các chôt kiem djch bAng üng dting Zalo, üng diing quét mA QR dê vào
biêu mâu khai báo y tê (khOng sü diing Bluezone dê quét mA).
Bithc 2: Ké khai thông tin trên mu Phiêu tO' khai y tê (bat buc kê khai vO'i
ni dung có dánh
BuOc 3: Nhp mA xác thrc thông tin vào 0 cuOi cUng cüa biêu mâu khai
báo.
Buâc 4: Nhan "gui di", chO' man hinh xuât hin thông báo mA QR và luu
laimAQR
Buâc 5: Tti các chOt kiem djch, cong dan xuât trInh vâi lc krqng chüc
nàng mA QR và giây tO' tay than (CMND/CCCD; Giy phép lái Xe...) d kim tra,
dOi chiêu.
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-
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2. DOJ! vói khai báo qua Philu báo y Ii (Ap dung vó'i trirô'ng hip cong dan
k/i ông có din tI,ozi thông minh và may tInh có kêt nOi internet)
- Buâc 1: Cong dan khai báo theo các ni dung trên To khai y tê duqc phát
ti chôt kiern soát djch bnh; km 1i phiêu và xuât trInh vâi chôt kiêm soát tiêp
theo, kern giây tO tiy than.
- BuOc 2: Can b tai chôt kiêm soát hem tra dôi chiêu v6i giây tO tüy than,
xac nhn thông tin cho cong dan di qua và chiip 'ai tO khai giây cüa cong dan.
DOng thOi cp nht toãn b TO khai y tê giây do cOng dan khai báo vào h thông
thông qua üng dicing kiêm djch.
Luu : Dêbão dam vic ké khai duc nhanh chóng, tránh tp trung dông
nguOi tai chôt kiêm soát, cOng dan không có din thoai hoc may tInh có kêt nOi
internet có the nhO nguOi khác kê khai trithc và in ra giây mA QR nay dé xuât trinh
khi qua các chôt kiêm soát.

