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Số:          /UBND-KTTH 

V/v tiếp tục đẩy mạnh  

triển khai thực hiện các giải pháp 

ứng dụng CNTT trong phòng, 

chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ninh Thuận, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Tỉnh Đoàn; 

- Viettel Ninh Thuận. 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” và chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 

13/10/2021 triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-

19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở Báo cáo số 2928/BC-STTTT ngày 14/10/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng dụng 

công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất triển khai 

phần mềm PC-Covid trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đề 

nghị các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần 

tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

a) Sở Y tế 

- Chỉ đạo cho các cơ sở Y tế nhanh chóng kịp thời cập nhật số lượng mũi 

tiêm còn tồn lên hệ thống; nhằm đảm bảo việc khai thác, theo dõi thông tin tiêm 

chủng của người dân; Thực hiện lập kế hoạch tiêm trên phần mềm tiêm chủng dựa 

trên dữ liệu trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, sử dụng tin nhắn của hệ 

thống để thông báo đến đối tượng tiêm thông tin thời gian, địa điểm thực hiện 

tiêm. 

- Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và có hướng giải quyết việc đăng ký tiêm 

trên hệ thống tiêm chủng quốc gia. 

- Kịp thời giải đáp các nội dung thông tin phản ánh trên các hệ thống: hệ 

thống tiêm chủng, tổng đài 1022, hệ thống hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử tỉnh 

và kênh thông tin phản ánh kiến nghị của tỉnh cho người dân. 
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b) Tỉnh đoàn 

Cử tình nguyện viên tham gia hỗ trợ việc cập nhật thông tin mũi tiêm lên hệ 

thống tiêm chủng; phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn các đối tượng tiêm chủng cài đặt Sổ 

sức khỏe điện tử, PC-Covid. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin, mạng xã hội...nâng cao nhận thức của người dân khi sử 

dụng nền tảng;  

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng bộ câu hỏi và đáp án nhằm hỗ trợ việc trả 

lời những phản ánh của người dân khi gọi qua Tổng đài 1022. 

d) Các Sở, ban ngành, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo cho các cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động 100% tham 

gia, thực hiện việc cài đặt Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid. 

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường lập danh sách thực hiện đúng theo 

biểu mẫu của Sở Y tế. Cử cán bộ đầu mối tham gia hỗ trợ tổ chức tiêm chủng như 

lập danh sách, hỗ trợ mời tiêm, chuẩn hóa dữ liệu danh sách đầu vào hoặc danh 

sách thiếu trường thông tin dữ liệu; tổ chức kiểm tra rà soát tránh bỏ sót các đối 

tượng ưu tiên theo Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2022 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận và quy định của Bộ Y tế. 

e) Viettel Ninh Thuận 

- Đảm bảo hệ thống, thường xuyên kiểm tra việc đồng bộ thông tin tiêm 

chủng giữa các nền tảng, hạn chế tối đa việc sai, sót thông tin. 

- Cử cán bộ đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình khai thác sử dụng của ngành Y tế. 

2. Hệ thống khai báo y tế, ghi nhận việc đến/đi tại các địa điểm công 

cộng (VHD) (Mã QRCode) 

a) Sở thông tin và truyền thông 

- Xây dựng hướng dẫn việc cấp thẻ có mã QRCode thông qua ứng dụng PC-

Covid. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia vận hành của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố trong việc tạo mã QRCode trên phần mềm PC-Covid. 

b) Các Sở, ban ngành, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện việc cấp thẻ có mã QRCode cho nhân viên; mã QRCode được cấp 

thông qua ứng dụng PC-Covid. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc quét mã 

QRCode khi ra/vào cơ quan. 

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã QRCode khi có đối tượng qua chốt, 

trạm kiểm soát. 
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- Chỉ đạo cho UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị trên địa 

bàn, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ việc triển khai và tăng cường kiểm tra, giám 

sát, hậu kiểm, xử lý các trường hợp vi phạm; nhất là, tại các ngân hàng, siêu thị, 

chợ, các cửa hàng, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và cần đảm bảo các yêu cầu phòng, 

chống dịch, giữ khoảng cách, thực hiện 5K, phải có quét mã QRCode; cơ sở nào vi 

phạm kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động và xử lý nghiêm. Đồng thời, yêu cầu các 

địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quét mã 

QR Code phục vụ công tác quản lý, truy vết.  

- Dùng mã QRCode được dán cố định tại điểm kiểm soát và người dân cần 

có smartphone và cần tự giác quét. Cách làm này không phát huy được hiệu quả 

truy vết vì số lượng ghi nhận quét mã QRCode rất thấp. Trong thời gian đến, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố cần thí điểm “Thẻ kiểm soát dịch bệnh” làm 

theo hướng ngược lại; ví như: tại chợ Thanh Sơn, có 3 điểm kiểm soát ở 3 cổng 

ra/vào chợ, mọi tiểu thương, mọi người dân ra/vào đều được Ban quản lý quét mã 

QRCode trên Thẻ kiểm soát. Người dân cũng có thể dùng Thẻ kiểm soát dịch bệnh 

cho việc khai báo thông tin tại các điểm tiêm chủng và các điểm xét nghiệm. 

- Đối với trường hợp người dân không có thiết bị thông minh và chưa có mã 

QRCode thì cơ quan, đơn vị chủ động khai báo và tạo mã QRCode cho người dân 

trên ứng dụng PC-Covid. 

3. Hệ thống cách ly y tế tại nhà 

a) Sở Y tế 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu 

chuẩn, điều kiện, quy định đối với các trường cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc đánh giá các 

khu vực đủ điều kiện thực hiện thí điểm việc cách ly y tế tại nhà; xây dựng nội 

dung, tiêu chí cam kết việc cách ly y tế tại nhà; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy định xử lý các trường hợp vi phạm việc thực hiện cam kết cách ly y 

tế tại nhà; đồng thời xây dựng báo cáo đánh giá gửi về Ủy ban nhân tỉnh để có kế 

hoạch triển khai tiếp theo. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn, 

tập huấn cho các cán bộ tham gia khai thác sử dụng hệ thống giám sát, theo dõi 

việc cách ly y tế tại nhà. 

- Cung cấp tài liệu, video hướng dẫn; đồng thời cử cán bộ đầu mối hỗ trợ 

tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình khai thác sử dụng hệ thống cách 

ly y tế tại nhà. 

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo cho UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành y tế đánh giá 

các khu vực đủ điều kiện cho phép cách ly y tế tại nhà; thực hiện theo dõi việc 

giám sát các đối tượng thực hiện cách ly y tế tại nhà; đồng thời, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm việc cách y tế tại nhà theo cam kết đã ký. 
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d) Viettel Ninh Thuận 

Đảm bảo hệ thống, vận hành an toàn, liên tục phục vụ cho các cơ quan, đơn 

vị; cử cán hỗ trợ bộ kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình hệ thống phần 

mềm. 

4. Hệ thống hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 

a) Sở Y tế  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để đào tạo, đề xuất bổ sung 

phát triển thêm chức năng. Thực hiện vận hành đồng bộ, theo dõi và báo cáo số 

liệu việc lấy mẫu và trả kết quả trên nền tảng quốc gia. Đề xuất đầu tư trang thiết 

bị cần thiết để triển khai hệ thống.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đánh giá và áp dụng thí 

điểm hệ thống lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 tại 1 xã hoặc 1 

phường trên địa bàn tỉnh. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông 

Tích cực hỗ trợ ngành y tế sớm đưa hệ thống lấy mẫu và trả kết quả xét 

nghiệm COVID-19 đi vào hoạt động. 

c) Đề nghị Tỉnh đoàn 

Cử tình nguyện viên tham gia hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm 

COVID-19. 

5. Tổ chức thực hiện: 

a) Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các giải pháp nêu trên. Trong quá trình thực hiện có 

khó khăn, vướng mắc, chủ động thông tin kịp thời về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông: 

 Theo dõi, báo cáo việc thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông 

tin trong phòng, chống dịch COVID-19 nêu trên; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định; đồng thời chủ động, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải 

quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị, xã hội; 

- UBND xã, phường, thị trấn. 

- VPUB: LĐVP; 

- Lưu: VT,  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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