
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 5 năm 2021 
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện 

phòng, chống dịch COVID-19 
 

 
 

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 97-CV/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy Bình 

Định về việc phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, Công văn số 3024/UBND-VX ngày 

27/5/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế 

điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (đính kèm). Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo tất cả công chức, viên chức, nhân viên y tế, người lao động tại 

đơn vị phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử trên trang: 

https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế hoặc cài đặt và sử dụng các phần mềm ứng 

dụng: Bluezone, Tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration) đối với người sử 

dụng điện thoại thông minh.  

2. Tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu người bệnh, người nhà người bệnh 

phải khai báo y tế bắt buộc khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phân công bộ 

phận chuyên môn tổng hợp, quản lý dữ liệu theo các mốc thời gian với tinh thần 

sẵn sàng cung cấp thông tin để kịp thời triển khai công tác truy vết, khoanh vùng 

cách ly… khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các cấp. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp nhằm 

kêu gọi người dân hưởng ứng, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn 

kịp thời các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, tự nguyện khai báo y tế toàn dân; 

theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe: mệt mỏi, 

ho, sốt… và/hoặc có yếu tố dịch tễ nguy cơ thì phải thông báo cho chính quyền 

địa phương, liên hệ với cơ quan y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 bằng mã QR-Code theo chỉ đạo tại Công văn số 

1700/SYT-NVY ngày 20/5/2021 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh khai báo y tế 

điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR-Code. 

Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp 

thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tình vi phạm theo quy định tại 
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Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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