
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SYT-NVY 

V/v nhập thông tin F0, F1, F2 và 

khai thác phần mềm phân tích tình 

hình dịch COVID-19 

An Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2021 

 

    Kính gửi: 

       - Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; 

       - Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh;  

       - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

       - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Được sự hỗ trợ của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, Sở Y tế tiếp nhận 

phần mềm phân tích tình hình dịch COVID-19 tỉnh An Giang và đã hướng dẫn, 

tập huấn cho các đơn vị. Để sớm đưa vào sử dụng dữ liệu phân tích tình hình dịch 

phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, truy vết, khoanh vùng, dập dịch nhanh 

chóng, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai các nội dung sau: 

1. Nhập thông tin lên phần mềm phân tích tình hình dịch COVID-19 

tỉnh An Giang: 

1.1. Nhập thông tin F0: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm nhập thông tin đối tượng 

F0 lên phần mềm https://covid.yte.gov.vn. 

+ Thời gian cập nhật: sau khi có kết quả xét nghiệm. 

1.2. Nhập thông tin F1, F2: 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố cập nhật thông tin F1, F2 của 

địa phương.  

- Thời gian cập nhật: hằng ngày vào lúc 10g00, 14g00, 18g00, 22g00. 

* Ghi chú: 

- Cán bộ phụ trách ghi nhận thông tin các F0, F1, F2 chú ý khai thác đầy đủ 

địa chỉ của người bệnh đến chi tiết khóm/ấp để phục vụ cho công tác đánh giá 

mức độ nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG. 

- Thủ trưởng các đơn vị có tài khoản đã được Sở Y tế cấp phải thường xuyên 

vào phần mềm xem và chỉ đạo kịp thời cho bộ phận cập nhật đúng thời gian quy 

định và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật lên phần mềm. 

2. Khai thác thông tin tờ khai y tế: 

- Thủ trưởng các đơn vị thành lập Tổ khai thác thông tin từ tờ khai y tế qua 

phần mềm https://tokhaiyte.vn để kịp thời khai thác các trường hợp khai báo bất 

thường trên tờ khai, phục vụ cho việc truy vết nhanh, không bỏ sót các F1, F2 

ngoài cộng đồng;  
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- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện nghiêm việc khai báo y tế 

bằng mã QR-CODE và cập nhật khai báo y tế người dân lên phần mềm 

https://tokhaiyte.vn. 

- Khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ viên chức đơn 

vị mình cách cài đặt và sử dụng phần mềm (Bluezone hoặc Ncovi hoặc Vietnam 

Health Declaration (VHD)) để Checkin, Chekout bằng cách quét mã QR-CODE 

trên tờ khai y tế tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn. 

3. Cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 vào phần mềm 

Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR). 

4. Thời gian thực hiện: 

4.1. Giai đoạn 1: Từ 20/08/2021 đến hết ngày 23/08/2021. 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các Trung tâm y tế phân công cụ thể 

nhân sự và cung cấp danh sách đầu mối phụ trách nhập liệu các F0, F1, F2 về Sở 

Ytế theo mẫu (đính kèm). 

- Các cơ sở chịu trách nhiệm cung cấp F0, F1, F2 nhập hồi cứu dữ liệu đến 

hết ngày 23/08/2021 theo biểu mẫu tại địa chỉ https://bom.to/tcIFRyzLB7tdil. Sau 

đó gửi vào hệ thống theo đường link: https://covid.yte.gov.vn để có dữ liệu ban đầu. 

- Thông tin cán bộ đầu mối Sở Y tế hỗ trợ phần mềm: Nguyễn Thành Lợi. 

Số điện thoại: 0907.010200. 

4.2. Giai đoạn 2: Sau ngày 23/08/2021. 

Khi các dữ liệu hồi cứu đã được cập nhật đầy đủ, Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật và các Trung tâm y tế sẽ tự cập nhật thông tin F0, F1, F2 thường xuyên vào hệ 

thống theo các khung giờ theo qui định.  

Do tính cấp thiết và khẩn trương trong công tác phòng chống dịch COVID-

19. Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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DANH SÁCH 

 CÁN BỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM CẬP NHẬT THÔNG TIN LÊN PHẦN MỀM 

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 

TỈNH AN GIANG 

 

STT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN SĐT 

1 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh An Giang 
  

2 TTYT Thành phố Long Xuyên   

3 TTYT Thành phố Châu Đốc   

4 TTYT Thị xã Tân Châu   

5 TTYT Huyện Thoại Sơn   

6 TTYT Huyện An Phú   

7 TTYT Huyện Châu Phú   

8 TTYT Huyện Châu Thành   

9 TTYT Huyện Tri Tôn   

10 TTYT Huyện Tịnh Biên   

11 TTYT Huyện Phú Tân   

12 TTYT Huyện Chợ Mới   
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