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             Kính gửi:         

- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Các Sở: Y tế, Du lịch, Thông tin và Truyền thông; 

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

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, để công 

tác phòng, chống dịch có hiệu quả, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo quy trình giám sát người về Huế (chi tiết 

quy trình được đính kèm) và thực hiện các nội dung sau: 

1. Giao Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh theo dõi, 

giám sát, tổng hợp báo cáo số liệu dịch tễ người về Huế định kỳ và thường xuyên 

đến Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh xác 

minh và thực hiện các nghiệp vụ đối với biểu hiện y tế được khai báo kịp thời. 

2. Công an tỉnh phối hợp Sở Du lịch làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ 

khai báo lưu trú và khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống ứng 

dụng đáp ứng triển khai quy trình giám sát người về Huế và hỗ trợ, hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. 

4. Ủy ban nhân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai quy 

trình giám sát người về Huế cho các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, đúng quy định. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Thành viên BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP, các CV; 

- Lưu: VT, VH, GD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH  UBND TỈNH 

Nguyễn Thanh Bình 
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QU  TR NH GI M S T NGƯ I V  TH A THI N HU  

(Kèm theo Công văn số: 55/BCĐ-GD ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo 

Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

I. NGU  N T C VÀ TR CH NHIỆM 

 . Nguy n t c chung. 

- Quản l  b ng d  liệu số là thống nhất. 

- Khai báo điện tử trên Hue-S hoặc qu t QR là hình thức b t buộc. 

- Khai báo và quản l  d  liệu thống nhất trên một hệ thống như sau: 

  Trên ứng dụng di động là Hue-S. 

  Trên ứng dụng Web  Nếu người d ng không cài Hue-S  là địa chỉ 

thống nhất tại: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn 

  Các cơ sở lưu trú: https://cslt.thuathienhue.gov.vn 

- Tuyệt đối không yêu cầu khai báo lại khi đã khai báo trực tuyến. 

- Trong trường hợp bất khả kháng phải khai báo giấy thì phải chuyển đổi 

qua d  liệu số sau khi khai báo giấy. 

- Vận hành thống nhất một phần mềm có liên thông toàn bộ các d  liệu. 

Trong giai đoạn chống dịch yêu cầu dừng tất cả các ứng dụng khác của ngành 

(ngoại trừ các ứng dụng chống dịch do Bộ Y tế cung cấp . 

 . Tr ch nhiệ  vận h nh. 

- Tổ phòng, chống dịch cộng đồng: Kiểm soát khai báo y tế người về tại địa 

phương, khu dân cư. 

- Công an các cấp: Kiểm soát khai báo lưu trú và khai báo y tế tại cơ sở. 

Phối hợp với Tổ phòng, chống dịch cộng đồng xác minh thông tin khai báo trực 

tuyến người về Huế trực tiếp tại hộ gia đình, khu dân cư. 

- Sở Y tế chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở: tiến hành nghiệp vụ xác minh biểu 

hiện y tế từ khai báo trực tuyến hoặc d  liệu được số hóa; tiếp nhận người dân tự 

nguyện trình diện khai báo và hỗ trợ khai báo y tế. 

- Tổ số hóa: Do chính quyền địa phương thành lập, tất cả các d  liệu được 

khai báo từ giấy vì l  do không khai báo được trực tuyến đều được tổng hợp và 

chuyển về thống nhất cho Tổ số hóa để tiến hành nhập d  liệu từ d  liệu khai báo 

giấy vào hệ thống. Tổ số hóa tiến hành nghiệp vụ xác minh người về địa phương 

từ nguồn khai báo trực tuyến. 

II. NGHIỆP V  

 . Nghiệp v  r  so t ng  i v   hu d n c  

 . . M c   ch 

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/
https://cslt.thuathienhue.gov.vn/


3 

 

  

Kiểm soát người ngoài tỉnh về các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế với phương châm “đi từng ngõ gõ từng nhà rà từng đối tượng”; đảm bảo 

100% người đến/trở về địa phương đều khai báo y tế. 

 . . Quy trình 

 . . . Ki   tra     hai   o y t  hay ch a 

Khi một người đã khai báo từ Hue-S hay từ hệ thống của Bộ Y tế kết quả 

đều có một mã QR. Tổ phòng, chống dịch cộng đồng yêu cầu xuất trình mã QR 

để kiểm tra. Nếu trong trường hợp không xuất trình được mã QR thì được xem  

như chưa khai báo đ ng k . Để kiểm tra, thành viên Tổ phòng, chống dịch cộng 

đồng sử dụng chức n ng Qu t QR của Hue-S để kiểm tra (Xem mô tả ở Hình 1 

Phụ lục II). 

  u  : Khi kiểm tra nếu trường hợp là QR của Bộ Y tế thì Tổ phòng, 

chống dịch cộng đồng cần cập nhật thêm một số thông tin về địa chỉ nơi về khu 

dân cư của người về Thừa Thiên Huế (Xem mô tả ở Hình 2 Phụ lục II). 

1.2.2.   u c u  hai   o v  Hu  v   hai   o y t  n u ch a  hai   o. 

Tổ Chống dịch cộng đồng hướng dẫn người dân khai báo b ng các cách 

sau: 

   h  : Yêu cầu người về cài Hue-S và thực hiện khai báo qua Hue-S 

(Xem mô tả ở Hình 3 Phụ lục II). 

   h  : Yêu cầu truy cập vào địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn 

nếu không cài Hue-S  Ch n mục KHAI B O VỀ HUẾ ĐỂ KHAI B O  (Xem 

mô tả ở Hình 4 Phụ lục II). 

   h  : Nếu người nhà của người về có cài Hue-S thì yêu cầu người nhà 

khai báo hộ (Xem mô tả ở Hình 5 Phụ lục II). 

   h 4: Tổ Chống dịch Cộng đồng sử dụng Hue-S trên điện thoại của 

thành viên tổ và hỗ trợ khai báo trực tuyến b ng hình thức khai báo hộ (Xem mô 

tả ở Hình 5 Phụ lục II). 

   h 5: Khai báo giấy  Cách này chỉ áp dụng trong trường hợp không thể 

thực hiện được các cách trên . Sau khi khai giấy Tổ phòng, chống dịch cộng đồng 

tổng hợp chuyển giấy về cho Tổ số hóa của địa phương để số hóa thống nhất. 

  u  : Cần tuyên truyền người dân có người thân về sử dụng Hue-S để 

khai báo hộ trực tuyến để đảm bảo hiệu quả, hạn chế tiếp xúc và không phải khai 

báo nhiều lần. 

2. Nghiệp v  r  so t ng  i v  tại c c c  s  l u trú 

2. . M c   ch: 

Hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở quản l  các cơ sở lưu trú trên địa bàn kiểm 

soát khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Việc khai báo được thực 

hiện thống nhất qua phần mềm tại địa chỉ: https://cslt.thuathienhue.gov.vn bao 

gồm cả khai báo lưu trú và khai báo y tế. 

http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/
https://cslt.thuathienhue.gov.vn/
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2. . Quy trình. 

2. . . Ki   tra việc  hai   o y t  của  h ch trong c c c  s  l u trú 

Lực lượng công an cơ sở yêu cầu các cơ sở lưu trú đ ng nhập vào phần 

mềm khai báo lưu trú d ng chung toàn tỉnh để kiểm tra trực tiếp. 

  u  : Không yêu cầu về công an địa phương để khai báo lưu trú mà thực 

hiện ngay tại các cơ sở lưu trú để đảm bảo an toàn chống dịch. 

2.2.2.   u c u  hai l u trú. 

Trong trường hợp các cơ sở lưu trú không có thiết bị khai báo thì yêu cầu 

khai báo giấy. Việc khai báo giấy sẽ được cập nhật vào phần mềm quản l  lưu trú 

của ngành công an đang vận hành theo nghiệp vụ của công an. 

3. Nghiệp v   hai   o y t  do ng  i d n tình nguyện trình diện  hi v  

Th a Thi n Hu . 

3. . M c   ch: 

Hỗ trợ trường hợp người dân từ ngoài tỉnh về chưa n m thông tin và chủ 

động tìm đến các cơ quan chức n ng để trình diện khai báo. 

Thống nhất các cơ sở y tế địa phương là điểm duy nhất tiếp nhận khai báo 

chính quyền địa phương khi người dân tự nguyên khai báo tại chính quyền. 

3.2. Quy trình. 

      : Cán bộ y tế truy cập: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home 

và đ ng nhập theo tài khoản được Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông 

minh cấp phát. 

      : Ch n chức n ng Phòng Chống dịch giai đoạn mới và Ch n Cập 

nhật người về từ địa phương. 

      : Ch n chức n ng “Thêm mới  và h i thông tin người khai để trực 

tiếp nhập d  liệu khai báo. 

      : Ch n nút “Cập nhật  để kết thúc việc cập nhập thông tin khai báo 

của người dân. (Xem mô tả ở Hình 6 Phụ lục II) 

4. Nghiệp v  s  h a v    c  inh ng  i v  t  d  liệu  hai   o trực 

tuy n. 

4. . M c   ch: 

Toàn bộ các hình thức khai báo giấy từ các lực lượng đều được tổng hợp 

chuyển về bộ phận này để tiến hành nhập d  liệu vào hệ thống. 

Xác minh thông tin người về đã khai báo trực tuyến. Việc xác minh nh m 

đảm bảo thông tin khai báo chính xác c ng như xác định người khai báo trực 

tuyến đã về địa phương chưa. 

4. . Quy trình. 

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home


5 

 

  

Lãnh đạo địa phương ra quyết định thành lập Tổ số hóa và xác minh thông 

tin khai báo trực tuyến người về địa phương. 

 . . . S  h a d  liệu. 

     1: Tổ số hóa tiếp nhận d  liệu khai báo b ng giấy từ các nguồn gửi 

về. 

     2: Tổ số hóa truy cập: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home và 

đ ng nhập theo tài khoản được Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh 

cấp phát. 

     3: Ch n chức n ng Phòng Chống dịch giai đoạn mới và Ch n Cập 

nhật người về từ địa phương. 

     4: Ch n chức n ng “Thêm mới  để nhập thông tin từ các tờ khai 

b ng giấy. 

     5: Ch n nút “Cập nhật  để kết thúc việc cập nhận thông tin khai báo 

của người dân. (Xem mô tả ở Hình 6 Phụ lục II) 

 . . . X c  inh ng  i v  t  d  liệu  hai   o trực tuy n. 

     1: Tổ số hóa truy cập: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home và 

đ ng nhập theo tài khoản được Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh 

cấp phát. 

     2: Ch n chức n ng Phòng Chống dịch giai đoạn mới và Ch n Xác 

minh người về từ địa phương. 

     3: Ch n chức n ng “Xác minh  của một người từ danh sách đã khai 

báo trực tuyến trên màn hình. 

     4: Kiểm tra thông tin và điều chỉnh lại thông tin nếu có sai lệch trong 

quá trình xác minh. 

- Trong trường hợp người đã về địa phương thì đánh dấu “Đã về địa 

phương . 

- Trong trường hợp không thể xác minh được b ng bất cứ hình thức nào thì 

đánh dấu không thể xác minh. 

- Trong trường hợp người khai nhầm địa bàn về thì sử dụng chức n ng 

“Chuyển địa bàn  để các lực lượng địa bàn khác thực hiện. (Xem mô tả ở Hình 7 

Phụ lục II) 

5. Nghiệp v    c  inh  i u hiện y t  v  ti n h nh nghiệp v  y t  của 

CDC c c c p. 

4. . M c   ch: 

Khi một thông tin được khai báo trực tuyến, hệ thống sẽ phân tích bước đầu 

về các vấn đề dịch tể được quan tâm như đi đến từ v ng dịch, đi qua điểm dịch, 

nghi ngờ tiếp xúc ca bệnh, có biểu hiện y tế như sốt, ho, khó thở .v.v. Hệ thống sẽ 

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home
https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home
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tự thống kê số liệu và cảnh báo màu để nhân sự CDC các cấp n m thông tin và 

tiến hành nghiệp vụ xác minh y tế. 

4. . Quy trình. 

     1: Bộ phận CDC truy cập: 

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home và đ ng nhập theo tài khoản được 

Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh cấp phát. 

     2: Ch n chức n ng Phòng Chống dịch giai đoạn mới và Ch n Xác 

minh biểu hiện y tế. 

     3: Xem danh sách biểu hiện y tế được cảnh báo chưa xác minh và 

ch n xác minh đối với đối tượng cần xác minh trong danh sách. 

     4: Cập nhật kết quả xác minh theo các loại hình sau khi xác minh 

theo mẫu được hiển thị trên ứng dụng. (Xem mô tả ở Hình 8 Phụ lục II) 

6. Nghiệp v  gi   s t s  liệu của l nh  ạo c c c p. 

6. . M c   ch: 

Hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi số liệu người về tại địa phương trực tuyến, 

phân tích số liệu và có giải pháp kịp thời. 

Hỗ trợ công cụ số liệu để phục vụ báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh của tỉnh c ng như các địa phương. 

6. . Quy trình. 

     1: Lãnh đạo truy cập: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home và 

đ ng nhập theo tài khoản được Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh 

cấp phát. 

     2: Ch n chức n ng Phòng Chống dịch giai đoạn mới và Ch n thống 

kê người theo cấp huyện, xã để theo dõi số liệu. 

D  liệu theo dõi được hiển thị theo quy t c: 

- Lãnh đạo cấp tỉnh theo dõi toàn diện số liệu toàn tỉnh. 

- Lãnh đạo cấp huyện theo dõi toàn diện số liệu trên địa bàn các xã thuộc 

cấp huyện. 

- Lãnh đạo cấp xã theo dõi toàn bộ số liệu trong xã mình quản l  

(Xem mô tả ở Hình 9 Phụ lục II) 

7. Đ ng    v  c p ph t quy n truy cập vận h nh hệ th ng. 

7. . M c   ch: 

Mục đích giúp người đứng đầu các địa phương quyết định nhân sự tham 

gia vào hệ thống theo từng nhóm nhiệm vụ trên. 

7. . Quy trình. 

https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home
https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/home
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     1: Lãnh đạo đơn vị c n cứ vào nội dung 6 nghiệp vụ  mục II. Nghiệp 

vụ  để phân công từng thành viên thực hiện theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể.

       : Tổng hợp danh sách gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. 

      : Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh sẽ khởi tạo tài 

khoản và tiến hành tập huấn vận hành trực tuyến. 

8. C c v n    c n l u  . 

- Đầu mỗi hỗ trợ tạo tài khoản và nghiệp vụ thống nhất tại Trung tâm Giám 

sát, điều hành đô thị thông minh:  ng Phạm V n Dương – Điện thoại: 

0917400300 

- Đầu mối tiếp nhận phản ánh các vấn đề bất cập trong phối hợp từ các lực 

lượng với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh:  ng B i Hoàng 

Minh - Phó Giám đốc Trung tâm IOC - Điện thoại: 0916184796. 

- Đầu mối tiếp nhận phản ánh các vấn đề bất cập trong phối hợp từ các lực 

lượng với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh nếu các trường hợp 

trên không thực hiện tốt:  ng Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông - Điện thoại: 0914202345. 

- Việc kiểm tra và khai báo b ng hình thức trực tuyến là b t buộc ưu tiên. 

Chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới sử dụng hình thức khai báo giấy. Nếu 

các đoàn kiểm tra phát hiện hình thức khai báo giấy được thực hiện trong điều 

kiện có thể sử dụng hình thức trực truyến thì được xem làm vi phạm. 

- Hồ sơ khai báo giấy phải chuyển ngay về cho Tổ số hóa và xác minh 

người về Huế qua khai báo trực tuyến để tiến hành cập nhập d  liệu kịp thời. 

- Tất cả các thành viên được phân quyền phải tham gia nhóm chung zalo để 

trao đổi và được hỗ trợ trực tuyến trong quá trình vận hành hệ thống. 
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PH    C II. H NH ẢNH HƯỚNG DẪN C C NGHIỆP V  

(Kèm theo Công văn số: 55/BCĐ-GD ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo 

Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Hình  . Ki   tra ng  i v  Hu     c   hai   o tr n Hue-S 
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Hình  . Ki   tra v  cập nhật ng  i v  Hu     c   hai   o tại to haiyte.vn 
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Hình 3. Khai   o v  Hu  qua Hue-S 

 

 



11 

 

  

Hình  . Khai   o v  Hu  qua cổng tuongtac.thuathienhue.gov.vn 
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Hình 5. Khai   o Hộ  hai   o v  Hu  
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Hình 6. Nghiệp v  cập nhật d  liệu  hai   o v  Hu  
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Hình 7. Nghiệp v    c  inh d  liệu  hi công d n     hai   o trực tuy n 
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Hình 8. Nghiệp v    c  inh  i u hiện y t  
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Hình 9. Nghiệp v  th ng   , gi   s t ng  i v  Hu  
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