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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương  ngày         tháng  6   năm 2021 

 

          Kính gửi:   

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; 

- Công an, BCH quân sự huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 4429/UBND-VX3 ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức triển khai thực hiện sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện 

tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

Ngày 10/6/2021 UBND huyện Ban hành Văn bản số 1902/UBND-VHTT về 

việc tổ chức triển khai thực hiện sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện tử và phát 

hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn phải báo cáo số liệu người dân sử dụng các ứng 

dụng khai báo y tế điện tử Ứng dụng Bluezone; Ứng dụng Vietnam Health 

Decleration (VHD) và tokhaiyte.vn; Ứng dụng NCOVI về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin), trước 14 giờ 00 ngày Thứ Sáu hàng tuần. Tuy 

nhiên đến ngày 18/6/2021 UBND huyện chưa nhận được số liệu báo cáo của các 

cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.  

Để thực hiện nghiêm kỷ luật báo cáo UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn, triển khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị (nêu trên), UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm nội dung Công văn số 1902/UBND-VHTT ngày 10/6/2021 của UBND 

huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện sử dụng các ứng dụng khai báo y tế điện 

tử và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, thống kê 

người dân sử dụng thoại thông minh cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử.  

2. UBND các xã, thị trấn, triển khai hướng dẫn khai báo các ứng dụng khai 

báo y tế điện tử đến người dân trên địa bàn quản lý (gửi hướng dẫn cài đặt, sử 

dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống 

dịch Covid-19).  



Chỉ đạo tổ y tế cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát và hướng dẫn 

người dân khai báo y tế điện tử phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19.  

 3. Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn huyện; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, đoàn viên, hội viên cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử 

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

 4. Giao Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, trực 

tiếp hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm trong lĩnh vực được giao, đảm bảo thực hiện nghiêm việc triển 

khai thực hiện sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục 

vụ phòng, chống dịch bênh Covid-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. 

5. Giao  Công an huyện, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan 

kiểm tra và xử lý các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện 

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

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Công an huyện, BCH quân sự 

huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua 

(Phòng Văn hóa và Thông tin) trước 14giờ 00 ngày thứ sáu hàng tuần theo địa 

chỉ vhtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Y tế 

theo yêu cầu. 

Yêu cầu và đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên(t/h); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Xuân Bình 
 

mailto:vhtt.tamduong@vinhphuc.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-21T07:04:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Xuân Bình<binhlx3@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-21T07:34:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-21T07:34:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-21T07:34:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




