
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 1563 /SYT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Thừa Thiên Huế, ngày 5 tháng 5 năm 2021 

V/v đăng ký nhân sự trực tiếp thực 

hiện từng nghiệp vụ để triển khai ứng 

dụng phòng chống dịch Covid-19 

trong giai đoạn 4. 

 

  

      Kính gửi:  

- 9 TTYT huyện/thị xã/thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

  

 

Thực hiện Công văn số 893/STTTT-IOC ngày 04/5/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 

trong giai đoạn 4, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

- Đăng ký danh sách nhân sự trực tiếp thực hiện từng nghiệp vụ để triển 

khai thống nhất (theo phụ lục đính kèm).  

- Thành phần đăng ký tham gia vào hệ thống phần mềm là đại diện lãnh 

đạo và cán bộ trực tiếp thực hiện giám sát dữ liệu khai báo y tế người dân trên 

mỗi bàn, bao gồm cán bộ tuyến Trạm Y tế xã/phường/thị trấn, tuyến TTYT 

huyện/thị xã/thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh. 

- Thông tin đăng ký xin gửi về Ông Phạm Văn Dương – Trung tâm Giám 

sát, điều hành đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông; Điện thoại: 

0917400300; Email: pvduong.stttt@thuathienhue.gov.vn. 

Nhận được Công văn đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Phó Giám đốc (báo cáo); 

- Sở TT&TT; 

- Phòng NVY; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Viết Bắc 

 

 

 



2 

 

 
                     



PHỤ LỤC 1: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 

(Kèm theo Công văn số 893/STTTT-IOC ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông  

tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

   Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố: … 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại 

I Nhóm tài khoản lãnh đạo theo dõi, giám sát số liệu thống kê, tổng hợp (Chỉ áp dụng cho lãnh đạo) 

1   (Bao gồm cả lãnh đạo xã, phường, 

thị trấn để theo dõi từng địa bàn) 

 

2     

…     

II Nhóm nhân sự có trách nhiệm nhập dữ liệu vào hệ thống (Đối với các trường hợp không khai báo trực 

tuyến được mà khai báo giấy hoặc hình thức khác thì nhân sự này sẽ hỗ trợ thực hiện nhập vào dữ liệu) 

1   (Việc nhập liệu áp dụng do trực 

tiếp cho nhân sự từng xã, phường, 

thị trấn) 

 

2     

…     

III Nhóm nhân sự thực hiện nhiệm vụ xác minh (Sau khi người dân khai báo y tế trực tuyến, nhân sự địa 

phương sẽ kiểm tra trực tiếp tại các hộ gia đình để xác minh đã về đến địa phương chưa hay một số trường 

hợp khác …) 

1   (Việc kiểm tra xác minh được cấp 

cho nhân sự xã, phường, thị trấn 

và có thể mở rộng ra nhân sự cấp 
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thôn, tổ, bao gồm cả công an và 

các lực lượng khác) 

2     

…     

IV Nghiệp vụ giám sát khai báo y tế (Sau khi người dân khai báo y tế, trong trường hợp có biểu hiện y tế hoặc 

đến từ vùng có dịch phải cách ly, nhân sự này sẽ liên hệ để xác minh và yêu cầu tiến hành nghiệp vụ y tế phù 

hợp) 

1   Nhân sự y tế hoặc nhân sự khác 

tùy vào sự phân công của chính 

quyền địa phương. Có thể áp dụng 

thống nhất cấp huyện hoặc phân 

công nhỏ về tận cấp xã) 

 

2     

…     

 

 Lưu ý: 

  - Mục II, III, IV: Mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất một nhân sự thực hiện. 

  - Số lượng nhân sự tùy theo mức độ từng công việc và không giới hạn đăng ký. 
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