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Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc 

gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Tiếp tục triển khai Công văn số 1755/SYT-NVY ngày 28/6/2021 của Sở Y 

tế về việc tiếp nhận tài khoản tờ khai y tế tuyến huyện, xã; 

Thực hiện Công văn số 702/CNTT-DLYT ngày 21/9/2021 về việc triển 

khai một số phần mềm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Phần mềm Tờ khai y tế/Vietnam Health Declaration (tokhaiyte.vn) đã 

được Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế hoàn chỉnh theo Quyết định số 

2666/QĐ-BYT, đã phân quyền cho tuyến huyện, xã xem dữ liệu khai báo y tế 

của người dân, dữ liệu khai báo nhập cảnh và khai báo di chuyển nội địa.  

Để phục vụ công tác khai thác dữ liệu khai báo y tế của người dân và truy 

vết đối tượng tiếp xúc gần phục vụ điều tra dịch tễ ca nhiễm. Sở Y tế đề nghị 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận tài khoản tokhaiyte.vn 

tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung như sau: 

1. Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm khai báo y tế 

2. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Trạm triển khai sử dụng tài khoản truy 

cập vào hệ thống tokhaiyte.vn để xử lý các thông tin người dân đã khai báo 

điện tử 

3. Các đơn vị y tế tuyến huyện, tuyến xã hằng ngày phân công cán bộ, 

chuyên viên thực hiện khai thác dữ liệu khai báo y tế, xác minh, xử lý các khai 

báo bất thường, các phản ánh của người dân để sàng lọc, truy vết kịp thời các 

F0, F1 nếu có. 

4. Quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn sẽ được giải quyết theo 

phân cấp quản lý. Tuyến huyện giải quyết các vấn đề của Trạm, Sở Y tế giải 

quyết các vấn đề khó khăn của tuyến huyện. 
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5. Thông tin liên hệ phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế: 

- Chuyên viên Quách Thị Thùy Linh, số điện thoại: 0919.707.096 

- Kỹ sư Công nghệ thông tin Nguyễn Thành Lợi, số điện thoại: 0907.010.200 

Trân trọng./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
(kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Quang Hiền 
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