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Kính gửi: - Ban nhân dân thôn, làng;  

 - Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã.  

Thực hiện các Công văn số 1233/STTTT-TTBCXB ngày 23 tháng 07 năm 

2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai Ứng dụng 

“Sổ sức khỏe điện tử”; Công văn số 3122/UBND- CNTT ngày 08 tháng 08 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại 

các điểm công cộng trên địa bàn huyện;Công văn số 3129/UBND-VP ngày 08 

tháng 08 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai ứng dụng 

công nghệ trong hỗ trợ quản lý cách ly y tế tại nhà để phòng, chống Covid-19. 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên toàn tỉnh Gia Lai nói chung và xã Nghĩa Hòa nói riêng, Ủy ban nhân dân xã 

yêu cầu ban nhân dân thôn, làng và Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng Ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” 

nhằm giúp cán bộ, công chức và toàn thể người dân tự theo dõi lịch sử tiêm 

chủng của bản thân hoặc thành viên trong gia đình qua các lần tiêm; hỗ trợ 

ngành y tế cập nhật kết quả tiêm cho người dân trong diện tiêm chủng, đồng 

thời giúp cơ quan quản lý nắm bắt thông tin số liệu phục vụ cho việc triển khai 

chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng 

dụng "Sổ sức khỏe điện tử". 

2. Tiếp tục triển khai việc quét mã QR, đăng kí điểm khai báo kiểm soát 

dịch, in mã QR sau khi đăng kí để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ 

chức, cơ sở tôn giáo, quán ăn, cà phê, giải khát, tiệm sửa xe, cửa hàng tạp 

hóa….  

3. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế (https://tokhaiyte.vn) Vietnam 

Health Declaration (viết tắt là VHD) đã phát triển chức năng hỗ trợ giám sát, theo 

dõi tình trạng sức khỏe hàng ngày và có biện pháp hỗ trợ khi có dấu hiệu sức khỏe 

bất thường đối với các trường hợp cách ly tại nhà, yêu cầu các trường hợp cách ly 

tại nhà (có sử dụng điện thoại thông minh) sau khi có quyết định cách ly, phải cài 

đặt ứng dụng VHD và thực hiện khai báo thông tin định kỳ qua ứng dụng VHD 

theo quy định. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị  ban nhân dân thôn, làng và Ban chỉ đạo 

phòng, chống Covid-19 xã triển khai thực hiện./.   
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TTr Đảng ủy; 

- TTr HĐND xã; 

- TTr UBMTTQVN xã; 

- Lưu: VT. 

                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Nguyễn Huy thiện 
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