
            UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVY An Giang, ngày        tháng 10 năm 2021 

V/v triển khai sử dụng hệ thống nền tảng quản 

lý, giám sát cách ly y tế tại nhà Vietnam 

Health Decleration (VHD) 

  

 

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 2708/KH-BCĐ ngày 02/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về cách ly y tế tại nhà các trường hợp F1 

trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Kế hoạch số 3161/KH-SYT ngày 03/10/2021 của Sở Y tế về cách 

ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 1107/STTTT-CNTT-BCVT ngày 04/10/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn sử dụng nền tảng công nghệ quản lý, 

giám sát cách ly y tế tại nhà; 

Nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý với các đối tượng đủ điều kiện cách 

ly y tế tại nhà, chủ động thống kê báo cáo kịp thời, giảm tải cho nhân viên y tế 

di chuyển thực hiện giám sát đối tượng cách ly, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế 

huyện, thị, thành phố ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác quản lý 

cách ly y tế tại nhà với các nội dung sau: 

1. Khẩn trương triển khai Hệ thống hệ thống nền tảng quản lý, giám sát 

cách ly y tế tại nhà Vietnam Health Decleration (VHD).  

2. Các đơn vị đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống nghiêm túc sử dụng 

đầy đủ các chức năng kiểm tra đột xuất, đảm bảo cho việc giám sát các trường 

hợp cách ly tuân thủ đúng quy định. 

3. Giao Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế trực thuộc tổ chức triển 

khai. Sở Y tế sẽ dựa vào phần mềm để kiểm tra và theo dõi số liệu báo cáo cách 

ly y tế tại nhà trong toàn tỉnh.  
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Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn 

vị liên hệ các đầu mối phụ trách: 

- Về nền tảng công nghệ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, 

thành phố hoặc Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính viễn thông, Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh An Giang: 02963.500.666 - 02963.606.606. 

- Về chuyên môn y tế: BSCK2 Ngô Hữu Trí, Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y 

tế, điện thoại: 0918625055. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (để phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

  

  

 

  

                  

               

Trần Quang Hiền 
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