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          Kính gửi:   

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện, BCH quân sự huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 4103/UBND-VX3 ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử; Văn bản số 

1709/UBND-VP ngày 30/5/2021 của UBND huyện về việc Tham mưu, thực hiện 

mở rộng đối tượng khai báo Y tế điện tử. Ngày 11/5/2021 UBND huyện ban hành 

Công văn số 1345/UBND-VHTT về việc thực hiện khai báo Y tế điện tử phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn,  triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện Công văn số 1345/UBND-VHTT ngày 

11/5/2021 của UBND huyện về thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Tổ chức thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả những người 

xuất cảnh, nhập cảnh, những người đang trong ổ dịch, những người cách ly tập 

trung, những người đi qua vùng dịch và/hoặc đi từ vùng dịch trở về, những công 

nhân làm việc trong nhà máy, khu công nghiệp tại các vùng có dịch và các vùng 

lân cận, những người đến các cơ sở khám chữa bệnh, chữa bệnh, những người đi 

tàu bay, tàu hỏa, xe buýt tuyến đường dài. 

3. Việc khai báo y tế điện tử được thực hiên trên trang: 

https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế hoặc thông qua cài đặt và sử dụng một trong các 

phần mềm ứng dụng: Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration); Bluezone. 

4. Tuyên truyền, phát động phong trào, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tự 

nguyện khai báo y tế toàn dân, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, 

sốt, phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ ngày với cơ quan y tế 

để được kiểm tra xét nghiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý 

nghiêm các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi 

phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. 

5. Giao Trung tâm Y tế huyện là đầu mối tổ chức triển khai trên địa bàn 

huyện, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND 



huyện và các đơn vị liên quan để kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc trong việc 

triển khai thực hiện.  

6. Giao Trung tâm Văn hóa-TT-TT huyện, Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử 

huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền khai báo y tế điện tử phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19  đến người dân để cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày 

vào Tờ khai y tế (https://tokhaiyte.vn) góp phần tích cực trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

Lê Xuân Bình 

 

https://tokhaiyte.vn/
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