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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 

V/v tăng cường ứng dụng 

nền tảng công nghệ trong 

phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh  

Sóc Trăng, ngày          tháng      năm 2021 

 

         Kính gửi:  
   - Các sở, ban ngành tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
         tỉnh Sóc Trăng. 
 

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động quản 
lý người dân vùng dịch, di biến động của người ra vào vùng d ịch và quản lý 

tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư. Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu 

người dân kê khai trước thông tin cá nhân, thông tin y tế, xuất/lưu mã QR code 
để đối chiếu, kiểm tra và để tạo điều kiện thuận lợi trong tiến trình thực hiện,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
và Nhân dân hiểu và tham gia kê khai thông tin di biến động tại trang thông tin 

điện tử https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Trước hết là yêu cầu cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình dùng máy tính hoặc 
điện thoại có kết nối mạng để đăng ký thông tin cá nhân trên ứng dụng p hần 

mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch tại trang thông tin điện tử 
này.  

Thông tin sau khi kê khai sẽ được đối chiếu với dữ liệu  trong cơ sở quốc 
gia về dân cư và khi khai báo xong, công chức và người lao động sẽ có một mã 

QR code dùng được trong 03 ngày để di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid -
19 và sau đó đăng ký lại để được tiếp tục sử dụng 

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm việc triển khai mã QR 
Code để kiểm soát chặt chẽ người vào/ra đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện, cơ 

sở y tế, các cơ quan nhà nước, điểm dịch vụ công cộng để kiểm soát, khoanh 
vùng chính xác khi có tình huống xảy ra.   

Trong trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì cử cán 
bộ, công chức làm nhiệm vụ tại địa phương phát mẫu phiếu khai báo y tế cho 

người dân và kê khai hộ trên trang thông tin điện tử https://suckhoe. 
dancuquocgia.gov.vn.  

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
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2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  t ỉnh, Trung tâm Y tế 
các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho Sở 

Thông tin và Truyền thông để cập nhật lên các nền tảng công nghệ hỗ trợ 
phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Ưu tiên cung cấp đầy đủ các thông tin của ca 

nghi nhiễm để hỗ trợ truy vết bằng công nghệ, các thông tin để cập nhật lên 
Bản đồ Covid-19 của tỉnh (hệ thống COVID MAP4D), các thông tin về t iêm 
chủng để cập nhật lên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19, nền tảng hỗ trợ 

lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến và ứng 
dụng Sổ sức khỏe điện tử.... 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, vận động người dân khai báo y tế 

điện tử và thường xuyên quan tâm cập nhật thông tin y tế trên các nền tảng 
công nghệ và kê khai thông tin di biến động như: Tờ khai y tế; NCOVI; 

Bluezone và tại trang thông tin điện tử https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. 

- Triển khai giải pháp hệ thống Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 (hệ 

thống COVID MAP4D) thuận tiện hơn cho việc theo dõi trực quan thông tin 
dịch tễ trên toàn tỉnh, tìm kiếm và xem chi tiết thông tin dịch tễ bệnh nhân, các 

điểm liên quan đến bệnh nhân và để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử 
dụng hệ thống hiệu quả. Đặc biệt là thường xuyên cập nhật việc phân loại mức 
độ nguy cơ dịch Covid-19 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng theo các quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến người 
dân hiểu và tham gia kê khai thông tin di biến động tại trang thông tin điện tử 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; đồng thời, tuyên truyền các biện p háp 
phòng, chống dịch, tình hình, diễn biến, việc xử lý hành vi vi phạm trong thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phản bác tin giả, tin sai sự thật 
về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, th ị 
xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công 

văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành viên BCĐ phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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