
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 chia sẻ dữ liệu và trả kết quả xét 

nghiệm COVID-19 trực tuyến qua ứng 

dụng phòng, chống dịch Covid-19 

Quốc gia 

An Giang, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

                                         - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

    - Bệnh viện Đa khoa công lập và tư nhân; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

  - Cơ sở y tế tư nhân có thực hiện Test nhanh kháng 

nguyên SAR-CoV-2. 

    (gọi tắt là các đơn vị)      

 

Thực hiện Công văn số 702/CNTT-DLYT ngày 21/9/2021 của Cục Công 

nghệ thông tin Bộ Y tế về việc triển khai một số phần mềm hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 7722/VPCP-KSTT ngày 22/10/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

Nhằm liên thông dữ liệu xét nghiệm COVID-19 với các ứng dụng phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ 

xét nghiệm trả kết quả bằng công nghệ thông tin, hạn chế đến mức tối đa việc 

người dân quay lại cơ sở y tế để nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 trong giai 

đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đối 

với các đơn vị Xét nghiệm với hình thức Dịch vụ được cấp phép Test nhanh 

kháng nguyên hoặc RT-PCR, Sở Y tế đề nghị thực hiện chia sẻ dữ liệu kết quả 

xét nghiệm và trả kết quả theo hình thức trực tuyến với các nội dung như sau: 

1. Phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin liên hệ nhà cung cấp 

phần mềm HIS/LIS phối hợp với Khoa Xét nghiệm/Phòng Xét nghiệm kết nối 

API gửi dữ liệu kết quả xét nghiệm COVID-19 vào hệ thống dữ liệu xét nghiệm 

tập trung của Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia. Kết quả này sẽ 

trả trực tiếp qua ứng dụng PC-Covid, từ đó sẽ liên thông đến ứng dụng Sổ sức 

khỏe điện tử và VNEID. 

2. Tiến hành triển khai “Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét 

nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến” khi tổ chức xét nghiệm tầm soát 

định kỳ nhân viên nội bộ tại đơn vị hoặc theo hợp đồng dịch vụ xét nghiệm 

COVID-19 tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,… Sử dụng nền tảng tại 
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địa chỉ quanlymauxn.bluezone.gov.vn, hoặc cài đặt ứng dụng “Lấy mẫu xét 

nghiệm COVID-19” trên điện thoại thông minh. Nền tảng này sẽ đồng bộ dữ 

liệu kết quả xét nghiệm vào ứng dụng PC-Covid đã được Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bênh tật phối hợp với Trung tâm 

công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia tập huấn hướng dẫn trực tuyến vào ngày 

31/08/2021. Các đơn vị chưa vận hành có thể liên hệ đầu mối tại công văn này 

để được tập huấn lại. 

3. Tải tài liệu hướng dẫn tại đường link: 

- Kết nối API: https://by.com.vn/aa9hpP   

- Hướng dẫn triển khai Nền tảng Xét nghiệm: https://by.com.vn/wLm6gi  

4. Trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ các đầu mối: 

- Sở Y tế: Ông Nguyễn Thành Lợi, SĐT: 0907010200 

- Sở Thông tin và Truyền Thông:  

+ Ông Trần Trung Hiếu, SĐT: 0939398789 

+ Ông Nguyễn Đức Thuận, SĐT: 0936749094 

- Nhóm zalo hỗ trợ kỹ thuật kết nối API: https://zalo.me/g/gxkzyk987  

- Nhóm zalo hỗ trợ Nền tảng xét nghiệm: https://zalo.me/g/sxjcjn726  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Sở TT&TT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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