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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 4321/UBND-KT4 ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 751/STTTT-BCVT ngày 

04/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền Thông về việc tuyên truyền chủ trương 

khai báo y tế điện tử bắt buộc tại 09 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. 

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 nội dung Công văn số 1768/UBND-

VHTT ngày 02/6/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn mở rộng đối tượng 

khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Tuyên truyền thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với người dân 

đến tỉnh Vĩnh Phúc tại 09 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh qua ứng 

dụng tokhaiyte.vn của Bộ Y tế triển khai từ ngày 04/6/2021. 

3.Việc khai báo y tế điện tử được thực hiện 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. Giao Trung tâm Y tế huyện, chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông 

tin tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y 

tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện. Trong đó Phòng VH&TT hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng khai báo y tế 

và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống bệnh Covid-19. 

5. Giao cho Công an huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm 

tra và sử phạt nghiêm các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực 

hiện cài đặt, xử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch Covid-19. 



6. Người đứng đầu các tổ chức cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý 

trong phạm vi áp dụng hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện 

tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chịu trách nhiệm việc tổ 

chức triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi 

để mọi người thực hiện nghiêm việc sử dụng các ứng dụng khai báo y tế. 

7. 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 toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Lân 
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