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UY BAN NHAN DAN
T!NH TH1SA THIEN HUE

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc ip - Ty do - Hnh phile
Thia Thiên Hu ngày 7'7thang 02 nãin 2021

S:146IUBND-GD
V/v kIch hot Ii dng b h th6ng khai
báo y tê trong dan và khai báo ye Hue trirc
tuyên cho nguäi ngoài tinh ye dja phucmg
KInh g11i:

- Các sâ, ban, ngành, doàn th c.p tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph Hut;
- Các ca quan Trung uong dóng trén dja bàn;
- Hip hi doanh nghip tinh.
Truâc din bin phirc tap cüa djch bnh COVID- 19, nh.m dam bão hiu
qua trong cong tác quàn 1y khai báo y té và giám sat nguôi dan ngoâi tinh ye la
dia bàn tinh Thi'ra Thiên Hue, tao thun igi cho ngithi dan và dam bão côngtác
phông chông djch, Chü tjch UBND tinh Thira Thiên Hue yeu câu kich hoat dông
b h thông Khai báo y té và Khai báo ye Thüa Thiên Hue trixc tuyên nhu sau:
1. Di vâi ngrnii ngoài tinh tri.r&c khi vào tinh Thüa Thiên Hu phãi khai
báo trrc tuyên tai dja chi thông nhãt nhu sau:
- Khai báo trén irng ding Hue-S: Cài dt Hue-S (t?i dja chi:
https://huecity.vn); dng k tài khoãn, vào chic näng "CHONG DICH B1NH",
ch9n "KHAI BAO VE HUE" dê tiên hành khai báo triic tuyên.
- Hoc khai báo website von dja chi thng nh.t áp ding cho tt câ các
tru&ng hgp tai: https ://tuongtac .thuathienhue.gov .vnlkhaibao.
2. Di vOi ngu?i dan trên dja bàn tinh Thi'ra Thiên Hue khai báo y t
thuonng xuyên trirc tuyên nhu sau:
- Khai báo trên 1mg diing Hue-S: Cal dt Hue-S (tai dja chi:
https://huecity.vn); dàngk tài khoãn, vào chlrc nàng "CHONG DICH BINH",
chon "KBYT TRONG TINH" dê tiên hành khai báo trLrc tuyên.
- Hoc khai báo website vâi dja chi thng nh.t áp ding cho tht ca các
trtrô'ng hcip tai: https ://tuongtac .thuathienhue . gov.vnlkbyt.
3. Ap dung dja chi thng nhAt và thay th cho các dja chi dâ duçic trin
khai trong dçit 1, dçt 2 cüa djch bnh COVID-19.
4. Tt Ca CáC Ch& kim soát, chInh quyn dja phucmg, các co sà y tê tuyt
dôi khong yeu câu khai báo them bat cü hInh thi.'rc nào khi cong dan ye Thüa
Thién Hue d khai báo trirc tuyên và áp ding hInh thlrc kiem tra khai báo bang
ma QR.
Di vth tru&ng hçp chua khai báo thI b trI may tInh huàng dn ngi..thi dan
vi 1 do
khai báo tr1rc tuyên. Khai báo giây chi dugc áp diing trong tnthng
bat khà kháng nào do ma không the thirc hin dugc bái các hInh thic trén.
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5. Các co quan, dan vj, t chüc, doanh nghip yêu cu cong chrc, viên
chirc và nguôi lao dng cài Hue-S ti dja chi https:/Ihuecity.vn.
Xác djnh vic khai báo y t là vic lam thu?mg xuyén, lien tiic; dc bit
khi có biêu hin các van de ye y tê thI phài kjp thai khai báo bô sung.
6. Sâ Y t phãn cong nhân sr thixng trrc giám sat di 1iu và t chüc ngay
quy trInh dam bão phông, chông djch bnh dôi vâi tru?mg hçip khai báo có biêu
hin ye y tê, triên khai ngay phiscing an xét nghim PCR nêu xét thây can thiêt.
7. Yêu cu các cci quan, dan vj, doanh nghip thông báo rng râi cho toàn
the cong chirc, viên chirc, ngithi lao dng và toàn the nhân dan trên dja bàn tinh
Thüa Thiên Hue dê áp dung thông nhât và thông tin cho ngtr1i than, ngui dan
có ké hoach ye tinh Thira Thién Hue dê dam bão không vi phm quy djnh phông
chông djch ti dja phuang./.
T'Io'i u/ian:
- Nhu trén;
- CT và các PCT UBND tinh;
- VP: CVP và cãc PCVP;
- Luu: VT, GD.
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