
      ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

        Số:         /UBND-HC Sa Đéc, ngày      tháng  9  năm 2021 
 

   V/v phối hợp, hướng dẫn khai báo 

y tế tại các Trụ sở cơ quan, đơn vị 

 

               

 

 

Kính gửi:  

- Các ban, ngành Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Các trường học trên địa bàn Thành phố; 

- Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, ngân 

hàng, Công ty, Doanh nghiệp, Khu công 

nghiệp, Siêu thị, các Cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn Thành phố. 

         Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã nới lỏng giãn cách để mở 

cửa trở lại các hoạt động xã hội trong trạng thái “bình thường mới”. Do vậy, thời 

gian tới trên địa bàn Tỉnh, Thành phố, các cơ quan, ban, ngành và người dân sẽ 

trở lại lao động, làm việc trong điều kiện “bình thường mới”. Bên cạnh đó, nhiều 

người dân đi lao động, làm việc ở các tỉnh, thành phố, nhất là số nhân khẩu tạm 

trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai sẽ 

trở về địa phương nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19. 

         Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Chủ tịch UBND Tỉnh và 

Căn cứ Công văn số 1516/CAT-CSQLHC ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Công 

an Tỉnh về việc phối hợp, hướng dẫn khai báo y tế tại các Trụ sở cơ quan, đơn 

vị. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

trên địa bàn Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện 

việc quản lý và khai báo y tế trên phần mềm VNEID, cụ thể như sau: 

         1. Tổ chức triển khai cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, 

học sinh, sinh viên, người dân (có sử dụng smartphone) tải ứng dụng VNEID 

phiên bản mới nhất (qua CHPlay hoặc App store) để thực hiện việc khai báo y tế 

khi ra/vào tại các Chốt, điểm, trạm kiểm soát dịch, các cơ quan, tổ chức, các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, 

ngân hàng, siêu thị, cơ sở kinh doanh... trên địa bàn (Gửi kèm theo tài liệu 

hướng dẫn tại Phụ lục 1). 

         2. Tại trụ sở các cơ quan sở, ban, ngành, các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, công ty, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, ngân hàng, siêu thị, cơ sở 

kinh doanh, nơi công cộng,... trên địa bàn triển khai “tạo điểm CheckPoint” 

qua địa chỉ https://dkdichuyen.dancuquocgia.gov.vn để cán bộ, công nhân 

viên, học sinh, sinh viên, công dân tiến hành quét mã QR khi ra/vào cổng các 

khu vực trên và nhập đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân vào ứng dụng 



VNEID (đặc biệt là thông tin về số mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19) để quản lý, 

truy vết kịp thời khi phát hiện ca nhiễm Covid-19. 

           Đề nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp,... chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin được thu thập, cập nhật vào 

phần mềm (Gửi kèm theo tài liệu hướng dẫn tại Phụ lục 2) 

          3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố chủ trì phối hợp các đơn 

vị có liên quan tuyên truyền về phần mềm VNEID để người dân nắm, thực hiện 

khai báo y tế, di chuyển để kịp thời truy vết khi có ca nhiễm, phục vụ tốt công 

tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.  

           4. Giao Công an Thành phố phân công cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp 

đến các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp... để phối hợp, hướng dẫn, đôn 

đốc thực hiện Công văn này. Phối hợp  Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 

Thành phố triển khai thực hiện “tạo điểm CheckPoint” và các nội dung khác có 

liên quan. 

           Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn 

thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, 

vướng mắc đề nghị trao đổi về Công an Thành phố (Đội CSQLHC về TTXH) để 

hướng dẫn thực hiện./. 

  

Nơi nhận:       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                        KT.  CHỦ TỊCH 

- TT/TU, TT/HĐND TP;                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT và PCT/UBND TP; 

- LĐVP HĐND và UBND TP; 

- Lưu: VT, NC. 

 

 

 

 
                  Võ Thị Bình 
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