
        

Kính gửi: 

 

 

- Đ/c Trưởng Công an huyện Hữu Lũng; 

- Đ/c Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng;  

- Đ/c Giám đốc Trung tâm VHTT và TT huyện Hữu Lũng; 

- Đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, thị trấn. 

 

 Ngày 15/8/2021, C06-Bộ Công an có Điện mật 585/HT về việc triển khai 

phần mềm quản lý công dân vùng dịch phòng ngừa COVID – 19 trên nền tảng 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó ngày 12/8/2021, Lãnh đạo 3 Bộ: 

Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông đã họp bàn, thống nhất các giải pháp 

về kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý, truy vết người nghi nhiễm COVID – 

19, thống nhất Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng tham gia phòng chống dịch, lực lượng 

Công an là nòng cốt triển khai thực hiện. Để việc triển khai công tác phòng 

chống dịch Covid-19 đảm bảo các quy định, kịp thời truy vết số người nhiễm, 

nghi nhiễm Covid-19, vừa đảm bảo giãn cách và kiểm soát khi đi qua các điểm 

chốt trên địa bàn huyện. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện đề nghị 

các đồng chí triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Công tác tuyên truyền 

 - Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện tập trung đẩy 

mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng 

xã hội; để mọi người dân trên địa bàn nắm và chủ động khai báo y tế khi có nhu 

cầu di chuyển ra, vào vùng dịch tại trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. 

 - Đối với cơ quan, tổ chức, nhà máy, bến xe...: tuyên truyền, hướng dẫn, 

bố trí đặt mã QR code để cán bộ công nhân viên kê khai thông tin trên phần 

mềm trước khi di chuyển qua các chốt kiểm dịch.  

 2. Các chốt kiểm dịch 

 Cán bộ được cử tham gia tại các chốt phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ 

người dân khi qua lại các chốt kiểm dịch nhưng phải linh hoạt để đảm bảo giãn 

cách, trong đó lưu ý: 

 

UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG, DỊCH COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Số:         /UBND-BCĐ 

V/v triển khai phần mềm quản lý 

công dân vùng dịch phòng ngừa 

Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

Hữu Lũng, ngày      tháng 8 năm 2021 
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- Tập trung kiểm soát chặt chẽ đối với người di chuyển trong “vùng đỏ” 

(vùng thực hiện giãn cách xã hội theo quy định) và giữa “vùng đỏ” với “vùng 

xanh”. 

 - Tổ chức linh hoạt việc phân công cán bộ thực hiện kiểm tra kê khai của 

công dân, phân luồng điều tiết giao thông, đặc biệt chú ý đảm bảo giãn cách và 

không gây ra ùn tắc giao thông. 

 - Trường hợp tại các chốt kiểm dịch có hiện tượng ùn tắc cao, không đảm 

bảo giãn cách thì hướng dẫn người dân đến trạm tiếp theo để thực hiện kiểm tra 

(nếu tuyến đường công dân di chuyển có trạm kiểm soát kế tiếp). 

 - Tạo, sử dụng tài khoản tại chốt kiểm dịch: Công an huyện có trách 

nhiệm tạo tài khoản cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người dân có nhu 

cầu di chuyển ra, vào vùng dịch. Khi có thay đổi như: lập thêm chốt, thay đổi, 

tăng cường cán bộ thực hiện nhiệm vụ thì Công an huyện có trách nhiệm bổ 

sung các chốt và tạo tài khoản trên phần mềm cho cán bộ chiến sỹ để quá trình 

thực hiện kiểm soát người dân ra, vào địa bàn huyện đạt hiệu quả cao. 

 3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo các lực lượng liên quan, tổ phòng chống Covid cộng đồng, các 

tổ chức đoàn thể, thôn, khu phố đẩy mạnh tuyên truyền về sự tiện ích của việc 

khai báo sức khoẻ tại ứng dụng phần mềm. Vận động người dân chủ động khai 

báo y tế tại nhà qua trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi đi 

qua chốt kiểm dịch thay cho khai báo giấy.  

 - Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn rà soát, cập nhật thông tin công 

dân, quản lý di biến động công dân trên phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư được Công an cấp trên gửi về thông qua phân hệ Quản lý yêu cầu 

trao đổi, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo về số lượng, danh sách công dân đến cư 

trú trên địa bàn để nắm và thực hiện công tác quản lý, phòng chống dịch./. 

  
Nơi nhận:     
- Các đ/c Phó CT UBND huyện (P/hợp chỉ đạo); 

- Các thành viên BCĐ huyện    (Thực  hiện); 

- UBND các xã, thị trấn             

- Lưu: VT, CAH (QLHC). 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

Bùi Quốc Khánh 
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