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Số:            /UBND-VP
V/v triển khai phần mềm quản lý biến 

động của người ra, vào vùng dịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Thanh Miện, ngày     tháng      năm 2021

  
Kính gửi:  

- Công an huyện;
- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3526/UBND-VP ngày 24/09/2021 của UBND tỉnh 
về việc triển khai phần mềm quản lý biến động của người ra, vào vùng dịch; 
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Công an huyện
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai phần mềm quản 

lý di biến động của người ra, vào vùng dịch; 
- Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm dịch chủ trì kiểm tra 

thông tin công dân khai báo y tế bằng mã QR code tại địa chỉ 
https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn (mã QR code được sinh ra sau khi công 
dân khai báo y tế), đối chiếu, xác nhận thông tin với CMND/CCCD của người 
dân trên hệ thống. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh 
(smartphone) để khai báo thì phát phiếu khai báo y tế (theo mẫu của Bộ Công 
an) cho người dân để kê khai. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tiến hành rà soát: Di biến động của 
người ra, vào vùng dịch và quản lý tiêm vắc xin phòng dịch; thông tin chi tiết 
của các dối tượng thuộc diện hưởng chính sách được quy định tại Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐTTg ngày 07/07/2021 
của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; xác định nhân 
thân của các trường hợp công dân thuộc diện lang thang, cơ nhỡ để kịp thời cập 
nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kiểm tra, khai thác thông 
tin trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận thông tin cư trú 
của người dân; hàng ngày báo cáo số lượng công dân đến địa bàn cho Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp để nắm thông tin và chỉ đạo công 
tác quản lý, phòng chống dịch bệnh. 

2. Phòng Y tế
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh về kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, hướng dẫn việc vệ 
sinh khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của ngành y tế.

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phối hợp hướng dẫn, kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của các phòng, 
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ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn; tổng hợp tình hình, diễn 
biến dịch bệnh trong và ngoài huyện, đề xuất các biện pháp tháo gỡ, giải quyết 
kịp thời phát sinh trong quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo lực lượng y tế phối hợp với cơ quan Công an hướng dẫn công 
dân khai báo y tế (theo mẫu của Bộ Công an) và hỗ trợ lực lượng Công an triển 
khai hiệu quả phần mềm quản lý di biến động của người ra, vào vùng dịch; đồng 
thời, phối hợp truy vết các đối tượng F0, F1, F2 theo văn bản chỉ đạo.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 
Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến việc triển khai ứng dụng phần mềm quản 

lý di biến động của người ra, vào vùng dịch để người dân hiểu về mục đích, yêu 
cầu, quy trình khai báo y tế trước khi đi qua chốt kiểm dịch và tích cực tham gia 
kê khai thông tin di biến động tại trang web 
https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện
- Phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 

68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 
- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp rà 

soát các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định, không để xảy ra 
trùng lặp; tổng hợp danh sách gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo 
quy định.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Chỉ đạo các lực lượng tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Covid-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu, tích cực 
tham gia kê khai thông tin di biến động tại trang web 
https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn; tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm 
việc trực tiếp tại các chốt kiểm dịch hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức rà soát, thẩm định, tổng hợp, lập danh sách hỗ trợ bảo đảm công 
khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, không để sai sót hoặc trùng đối tượng;

- Cung cấp danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ cho lực lượng Công an cấp 
xã để tiến hành cập nhật trạng thái trên hệ thống phần mềm, tiến hành trích xuất 
danh sách thông tin chi tiết báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động, 
Thương binh và Xã hội huyện) để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội  tỉnh theo quy định.

Nhận được công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan, Chủ tịch UBND các xã/thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Văn Tảo

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn


2


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-27T09:40:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Thị Hoa<nguyenthihoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-27T09:41:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Thị Hoa<nguyenthihoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-27T09:41:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Thị Hoa<nguyenthihoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-27T09:41:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Thị Hoa<nguyenthihoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-09-27T09:41:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Nguyễn Thị Hoa<nguyenthihoa@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




