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       Thừa Thiên Huế, ngày  30  tháng 7 năm 2020 

V/v khẩn trương tăng cường các 

giải pháp khai báo y tế toàn dân 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Đại học Huế; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn. 

 

Hiện nay, ứng dụng khai báo y tế đã cập nhật danh sách các điểm cảnh 

báo của Bộ Y tế, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

1. Nguyên tắc chung:  

- Địa chỉ khai báo y tế thống nhất được thực hiện tại: 

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/yttd. Việc khai báo y tế phải cập nhật 

thường xuyên, liên tục tại các thời điểm có biểu hiện thay đổi về sức khỏe, tối 

thiểu 1 tuần 1 lần. 

- Phải cập nhật thường xuyên, liên tục việc khai báo y tế khi có liên quan 

đến nội dung cảnh báo của Bộ Y tế. 

- Đối với các chốt kiểm soát (áp dụng cho người ngoài tỉnh vào): Triển 

khai thống nhất khai báo và kiểm tra phê duyệt người vào địa phương theo địa 

chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt  

- Đối với các cơ sở lưu trú: các cơ sở lưu trú khai báo thống nhất qua địa 

chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/luutru   

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thông báo đến toàn thể công chức, viên 

chức nếu bản thân hoặc người thân có đi qua ngoại tỉnh trong thời gian qua khẩn 

trương vào hệ thống khai báo y tế và khai báo trung thực. Việc không khai báo 

hoặc khai báo không trung thực là hành vi vi phạm quy định chống dịch. Hoàn 

thành việc khai báo trước ngày 01/8/2020. 

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/yttd
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3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức chỉ đạo, huy động các 

lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà để thông báo, thông tin và hướng dẫn cho 

người dân trên địa bàn quản lý khai báo y tế. 

- Rà soát nhân sự có trách nhiệm, tổng hợp danh sách gửi về Sở Thông tin 

và Truyền thông để phân quyền giám sát dữ liệu khai báo y tế trên địa bàn thống 

nhất. Hoàn thành trước ngày 01/8/2020. 

4. Đại học Huế, các Trường Đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại 

học Huế, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức triển khai quán triệt cho tất học sinh, sinh viên tại các trường 

thực hiện khai báo y tế bổ sung, đặc biệt là các trường hợp đi về từ các vùng có 

dịch. 

5. Sở Giáo dục và đào tạo thông báo đến phụ huynh học sinh trong thời 

gian qua có đi du lịch hoặc đi ngoài tỉnh khẩn trương khai báo y tế. 

6. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trực 100% để 

theo dõi dữ liệu khai báo y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp khai báo và có 

phương án điều tra dịch tể kịp thời, trong trường hợp cần thiết tổ chức lấy mẫu 

xét nghiệm nhanh.   

   7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông 

rộng rãi đến người dân để triển khai việc khai báo y tế thường xuyên; đầu mối tổ 

chức triển khai, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai khai báo điện tử. 

   Yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại 

Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, CT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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