UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1550 /SYT-KHTC

Thừa Thiên Huế, ngày 4 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin trong công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gởi:
- 9 TTYT huyện/thị xã/thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về
việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo
188/TB-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống
dịch COVID-19 tỉnh ngày 28/4/2021. Để tiếp tục duy trì vững chắc thành quả
công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và triển khai hiệu quả
các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình hiện nay, Sở Y tế đề nghị các
đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Quản lý sức khỏe công chức, viên chức và người lao động
Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động tiến hành khai báo y tế
theo đúng quy định trên phần mềm HUE-S tại chức năng “Phòng chống dịch
bệnh” hoặc tại địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt.
2. Quản lý điểm kiểm soát để quản lý người ra vào đơn vị
Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về
việc ban hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Quyết định số 189/QĐ-BCĐ ngày
03/10/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế
Đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thực hiện đúng "5K: Khẩu trang – Khử
khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" phòng chống dịch
bệnh có hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện tạo điểm kiểm soát quản
lý người ra vào đơn vị bằng hình thức khai báo điện tử và quét mã Code QR và
yêu cầu cài đặt, sử dụng Bluezone.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành
- Thực hiện tốt sử dụng các phần mềm dùng chung của Ủy ban nhân dân
tỉnh: Quản lý văn bản điều hành; Email công vụ; Phần mềm quản lý nhân sự;
Văn phòng điện tử; Dịch vụ công trực tuyến;...
- Đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến: đảm bảo hạ tầng, trang thiết bị để
sẵn sàng thực hiện giao ban bằng hệ thống Polycom RealPresence và hệ thống
Microsoft Teams (miễn phí) cho 100% Trạm Y tế, phòng khám, khu cách ly và
lãnh đạo của đơn vị.
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- Triển khai hệ thống đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến và tiếp nhận sử
dụng thẻ BHYT điện tử (VssID) khi người dân đến khám chữa bệnh.
- Hướng dẫn và tư vấn để cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
- Đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo 100%
đơn vị khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh có triển khai hình thức thanh
toán không dùng tiền mặt.
- Áp dụng Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để thực hiện quản lý tốt để
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là những người có bệnh lý nền và
các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác trên.
- Đảm bảo bí mật, tính riêng tư và an toàn, an ninh thông tin dữ liệu trong
công tác phòng, chống dịch bệnh.
Nhận được Công văn đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Phó Giám đốc (báo cáo);
- Sở TT&TT;
- Các phòng chức năng của Sở;
- Lưu: VT, KHTC.

Lê Viết Bắc
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