ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1034/UBND-VHTT

Bắc Hà, ngày 25 tháng 6 năm 2021

V/v thông tin Bản đồ Covid map,
đẩy nhanh triển khai ứng dụng khai
báo y tế điện tử

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, Thị trấn.
Căn cứ Văn bản số 598/STTT-TTBCXB ngày 23/6/2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc cung cấp thông tin về Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản số 590/STTTT- BCVTCNTT ngày 22/6/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng
khai báo y tế điện tử.
UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các
xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, địa phương và
người dân biết về Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
+ Địa chỉ truy cập: http://covidmap.laocai.gov.vn
+ Bản đồ Covid map cung cấp các thông tin dịch tễ, diễn biến tình hình dịch
bệnh Covid-19 theo từng địa phương trong tỉnh một cách tổng thể. Được cập nhập
hàng ngày và hàng giờ địa điểm các cơ sở y tế; các khu vực cách ly y tế; các chốt
kiểm soát; các khu vực phong tỏa; các địa điểm nhà hàng ăn uống, các khu công
nghiệp có nguy cơ lây nhiễm Covid; lịch sử dịch tễ liên quan... nhằm cảnh báo
người dân biết.
2. Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo triển khai, theo dõi, cán bộ công chức, viên chức
cài đặt Bluezone và khai báo y tế điện tử khi cài đặt, điện thoại phải bật chế độ
Bluetooth.
3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo công văn số 973/UBNDVHTT ngày 18/6/2021 của UBND huyện Bắc Hà về việc đẩy nhanh tiến độ triển
khai các ứng dụng khai báo y tế điện tử phòng, chống dịch Covid-19 qua nhóm
zalo BacHa_bluezone, số điện thoại 0974.099.478
4. Giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai, theo dõi, đôn đốc trên địa
bàn xã, thị trấn thực hiện:
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên
địa bàn quản lý.
+ Vận động người dân và du khách trên địa bàn cài đặt Bulezone, khai báo y
tế điện tử, quét QR code khi đến các điểm công cộng.
+ Yêu cầu người đứng đầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, chợ … điểm công
cộng phải đăng ký điểm kiểm dịch điện tử bố trí khu vực khai báo y tế, niêm yết
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mã QR tại khu vực kiểm soát ra vào, hướng dẫn khách quét QR code.
Gửi kèm mẫu tờ rơi hướng dẫn đăng ký điểm kiểm dịch
Căn cứ các nội dung nêu trên đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể
huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HU, HĐND, UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Khoa
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐIỂM KIỂM
DỊCH
Bước 1: Người dùng mở một trình
duyệt bất kỳ. Truy cập vào Hệ
thống quản lý tờ khai y tế theo địa
chỉ website: tokhaiyte.vn để và
biểu mẫu khai báo y tế:
Bước 2: Click vào Đăng ký để thực hiện

Đăng ký điểm kiểm soát dịch
Bước 3: Nhập chính xác Số điện
thoại di động để nhận được Mã
OTP (Mã bảo mật) từ hệ thống. Hệ
thống gửi lại Mã OTP cho người
dân qua tin nhắn “IT-antiNCOV”
trên điện thoại. Thực hiện nhập
Mã
OTP để vào hệ thống
Bước 4: Đọc kỹ và điềm chính xác
các thông tin vào các ô trong form đăng ký điểm kiểm soát dịch (Ô có dấu (*)
là biểu thị cho việc bắt buộc phải nhập). Click Trường “Loại điểm
kiểm soát dịch” -> chọn loại điểm
kiểm soát mà người dùng muốn
đăng ký.
Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ vào
các trường thông tin> Thực hiện
nhập mã bảo mật> Click Đăng ký
để hoàn thành việc đăng ký điểm
kiểm soát dịch
Bước 6: Click chức năng in để
người đăng ký in mã QR ra và dán
ở cửa điểm kiểm soát dịch (Để khi
hành khách tới điểm sẽ quét mã QR
đó để checkin/ checkout)

