
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

BAN CHỈ DẠO THÀNH PHỐ 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

Số: 1816 /CV-BCĐ 

V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR 

và triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ 

phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:    

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

- Các Bệnh viện: Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đại học Y Dược 

Cần Thơ, Quân Y 121, Công an Cần Thơ, Chỉnh hình và 

Phụ hồi chức năng Cần Thơ 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các Bệnh viện ngoài công lập; 

- Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 3751/ CV-BCĐ ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế 

điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; 

Thực hiện Công văn số 1324/BTTTT-THH ngày 29 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ 

phòng, chống dịch COVID-19; 

Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị các đơn vị 

triển khai thực hiện các công việc cụ thể sau: 

1. Chỉ đạo tất cả các cơ quan, bệnh viện, trường học, công ty, đơn vị, siêu 

thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, phương tiện vận 

chuyển công cộng… (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phòng phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QR 

Code cho cơ quan, đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn. Đồng thời thực 

hiện kiểm soát vào và ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến và đi thông 

qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; 

Bluezone; cập nhật mức độ an toàn COVID-19 các khu vực lên trang 

antoancovid.vn. 

2. Các cơ sở cách ly tập trung và các đơn vị quản lý người cách ly tại nhà 

hướng dẫn người cách ly cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày vào Tờ khai y tế 

(https://tokhaiyte.vn). 

3. Tổ chức triển khai, tập huấn, đăng tải hướng dẫn sử dụng chi tiết lên 

trang web của các cơ quan, đơn vị. 

KHẨN 

https://tokhaiyte.vn/


4. Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố chủ trì, kiểm tra việc triển 

khai công tác khai báo y tế trên địa bàn thành phố, đánh giá mức độ an toàn 

COVID-19 các khu vực lên trang antoancovid.vn và hướng dẫn cho các đơn vị 

trong việc triển khai khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 

bằng mã QR. 

Nhận được công văn đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện để 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm: Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới; Hướng dẫn khai báo y tế phục vụ người dân đi 

và đến các địa điểm) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Thành viên Ban chỉ đạo thành phố; 

- Ban GĐ SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN, KHTC. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phạm Phú Trường Giang 

 
 


		2021-05-10T16:56:35+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế thành phố Cần Thơ<soyte@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




