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SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY&QLHN 

V/v thống nhất quy trình khai báo y 

tế tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày           tháng 9 năm 2021 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Báo Phú Thọ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc triển khai lắp đặt hệ thống Camera AI nhằm rút ngắn thời gian khai báo y 

tế, tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông qua các Chốt kiểm soát dịch; ngày 

31/8/2021, Sở Y tế cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Công 

an tỉnh  và VNPT-Phú Thọ đã tổ chức cuộc họp, thống nhất nội dung triển khai đồng bộ 

hệ thống Camera AI tại 21 Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế trân trọng đề 

nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. UBND các huyện, thị, thành 

- Áp dụng quy trình khai báo y tế đối với người dân, quy trình kiểm soát y tế đối 

với cán bộ trực tại các Chốt kiểm soát dịch vào tỉnh Phú Thọ bằng công nghệ (chi tiết tại 

Phụ lục 1, 2 đính kèm). Thống nhất sử dụng một phần mềm khai báo y tế của ngành Công 

an hướng dẫn để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa khi qua các chốt kiểm soát dịch 

(địa chỉ khai báo Y tế: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn). 

 Thời gian bắt đầu triển khai: kể từ ngày 02/9/2021. 

- Tăng cường truyền thông tại Chốt kiểm soát dịch và trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của địa phương để người dân nắm bắt, chủ động khai báo y tế tại nhà bằng 

thiết bị di động thông minh, trước khi lưu thông qua các Chốt kiểm soát dịch. 

2. Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Đẩy mạnh truyền thông về quy trình khai báo y tế của người dân khi qua các Chốt 

kiểm soát dịch vào tỉnh Phú Thọ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân 

nắm bắt, chủ động thực hiện khai báo y tế trước, giảm thời gian chờ đợi khi đi qua Chốt 

kiểm soát dịch (địa chỉ khai báo Y tế: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn). 
 

Trân trọng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh (để b/cáo); 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

- VNPT Phú Thọ; 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Khánh 

KHẨN 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
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Phụ lục 1. 

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN 

Thực hiện các bước khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch vào tỉnh Phú Thọ 

(Kèm theo Văn bản số            /SYT-NVY&QLHN, ngày      /9/2021 của Sở Y tế Phú Thọ) 

 

Bước 1: Đo thân nhiệt và kiểm tra kết quả xét nghiệm RT-PCR. 

Trường hợp 1 - Công dân có thân nhiệt bình thường và đã có kết quả xét nghiệm 

RT-PCR âm tính: Công dân thực hiện Bước 2. 

Trường hợp 2 - Công dân có thân nhiệt bình thường và không có kết quả xét 

nghiệm RT-PCR: Về nguyên tắc, công dân không được qua Chốt để vào tỉnh. Trong 

trường hợp vì lý do đặc biệt, công dân cần phải được vào địa bàn tỉnh để giải quyết công 

việc thì tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại Chốt theo quy định, sau đó yêu cầu 

công dân di chuyển đến khu vực chờ lấy kết quả xét nghiệm.  

- Kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, hướng dẫn công dân thực hiện Bước 2. 

- Kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, cán bộ trực tại Chốt triển khai ngay 

các hoạt động theo hướng dẫn về xử lý ổ dịch. 

Trường hợp 3 - Nếu công dân đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-

CoV-2, nhưng có các triệu chứng nghi ngờ (ho, sốt, khó thở,…): Yêu cầu công dân thực 

hiện test nhanh kháng nguyên trực tiếp tại Chốt kiểm soát dịch. 

- Kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính: công dân thực hiện Bước 2. 

- Kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính: Tiến hành cách ly tạm thời; lấy 

mẫu, thực hiện xét nghiệm RT-PCR. 

+ Kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, công dân thực hiện Bước 2. 

+ Kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính, cán bộ trực tại Chốt triển khai ngay 

các hoạt động theo hướng dẫn về xử lý ổ dịch. 

Bước 2: Khai báo Di chuyển nội địa, chụp ảnh và đóng dấu. 

Trường hợp 1 - Công dân đã khai báo di chuyển nội địa tại địa chỉ 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn: Công dân tới Bàn số 3 để chụp ảnh và đóng dấu. 

Trường hợp 2 - Công dân có điện thoại thông minh nhưng chưa khai báo di 

chuyển nội địa: Công dân tới Bàn số 2 để được cán bộ hướng dẫn khai báo di chuyển 

nội địa. 

Trường hợp 3 - Công dân không có điện thoại thông minh: Công dân tới Bàn số 

1 để được cán bộ hỗ trợ khai hộ thông tin. 

  

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
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Phụ lục 2. 

HƯỚNG DẪN CÁN BỘ 

Thực hiện các bước kiểm soát y tế tại các chốt kiểm soát dịch  

vào tỉnh Phú Thọ bằng công nghệ  
(Kèm theo Văn bản số            /SYT-NVY&QLHN, ngày      /9/2021 của Sở Y tế Phú Thọ) 

 

1. Hướng dẫn chung tại chốt 

Mỗi điểm chốt, bố trí tối thiểu 03 bàn làm việc được đánh số, trong đó: 

Bàn số 1: Hỗ trợ khai báo hộ tờ khai di chuyển nội địa với công dân không có 

điện thoại thông minh. 

Bàn số 2: Hướng dẫn khai báo tờ khai di chuyển nội địa với công dân có điện 

thoại thông minh. 

Bàn số 3: Chụp ảnh, quét mã QR và đóng dấu kiểm dịch. 

Đối với các chốt đông người và phương tiện ra vào, tuỳ tình hình thực tế có thể 

bố trí tăng thêm số bàn nhưng phải ghi rõ tên số bàn để người dân thuận tiện trong khi 

khai báo. 

2. Đối với Cảnh sát và Thanh tra giao thông 

2.1. Đối với công dân, phương tiện cá nhân 

- Dừng xe, hướng dẫn công dân đỗ xe vào nơi quy định; yêu cầu công dân vào khu 

vực y tế. 

- Kiểm tra dấu kiểm dịch của công dân trước khi cho công dân qua chốt. 

2.2. Đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô  

* Phương tiện có Giấy nhận diện do ngành GTVT cấp còn hiệu lực 

Quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra các thông tin: 

- Nếu đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt 

kiểm soát dịch. 

- Nếu thông tin không đầy đủ hoặc chưa chính xác: Yêu cầu người trên phương tiện 

xuất trình bán chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều 

khiển phương tiện), Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người 

phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe), thông tin khai báo y tế. 

 + Trường hợp đầy đủ giấy tờ, yêu cầu người trên phương tiện tiếp tục phải tự cập 

nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn, và cho phép 

phương tiện qua chốt. 

+ Trường hợp giấy tờ không đầy đủ, chính xác, hướng dẫn xe di chuyển vào khu 

vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch để kiểm tra và xử lý theo quy định về 

phòng, chống dịch. 

* Phương tiện có Giấy nhận diện do ngành GTVT cấp nhưng đã hết hiệu lực 

Thực hiện như mục 2.1. 

 

https://vantai.drvn.gov.vn/
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3. Đối với cán bộ y tế 

3.1. Đo thân nhiệt và kiểm tra kết quả xét nghiệm RT-PCR của công dân. 

Trường hợp 1 - Công dân cóthân nhiệt bình thường và có kết quả xét nghiệm RT-

PCR âm tính:Hướng dẫn công dân khai báo di chuyển nội địa. 

Trường hợp 2 - Công dân có thân nhiệt bình thường; phát hiện kết quả xét nghiệm 

có dấu hiệu bất thường hoặc chưa có kết quả RT-PCR: 

Cán bộ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR của công dân. Sau khi lấy mẫu, 

hướng dẫn công dân di chuyển ra nơi chờ kết quả xét nghiệm. 

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thìhướng dẫn công dân khai báo di chuyển nội địa 

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì các cán bộ xử lý ổ dịch theo quy định  

Trường hợp 3 - Phát hiện công dân có dấu hiệu bất thường (ho, sốt, khó thở,…), 

kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính: Thực hiện test nhanh kháng nguyên cho công dân 

trực tiếp tại chốt kiểm soát dịch.  

- Trong trường hợp âm tính test nhanh kháng nguyên: Hướng dẫn công dân khai báo 

di chuyển nội địa. 

- Trong trường hợp dương tính test nhanh kháng nguyên: cách ly công dân riêng 

biệt tại khu vực cách lytạm thời tại chốt kiểm soát dịch; lấy mẫu và chuyển xét nghiệm 

RT-PCR tại cơ sở xét nghiệm khẳng định. 

3.2. Hướng dẫn công dân khai báo di chuyển nội địa:  

Nếu công dân không có điện thoại thông minh, cán bộ hướng dẫn công dân vào 

Bàn số 1 để được khai báo hộ. 

Nếu công dân có điện thoại thông minh nhưng chưa khai báo di chuyển nội địa, 

cán bộ hướng dẫn công dân vào Bàn số 2 để được hướng dẫn khai báo. 

Nếu công dân có điện thoại thông minh vàđã khai báo di chuyển nội địa tại địa chỉ 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, cán bộ hướng dẫn công dân vàoBàn số 3để chụp 

ảnh, đóng dấu. 

4. Đối với cán bộ hỗ trợ khai báo di chuyển nội địa 

Bàn số 1: Cán bộ dùng máy tính hoặc điện thoại của mình khai báo hộ công dân 

thông tin tờ khai di chuyển nội địa tại địa chỉ http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Sau khi 

khai báo thành công, hướng dẫn công dân qua Bàn số 3. 

Bàn số 2:Cán bộ hướng dẫn công dân khai báo di chuyển nội địa tại địa chỉ 

http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trên điện thoại của công dân, có thể hướng dẫn 

công dân quét mã QR để truy cập nhanh vào địa chỉ tờ khai. 

Sau khi công dân khai báo xong, hệ thống sẽ sinh ra mã QR của tờ khai, cán bộ 

hướng dẫn công dân lưu lại mã QR, tiếp đó hướng dẫn công dân qua Bàn số 3. 

Bàn số 3: Cán bộ hướng dẫn công dân chụp ảnh và đóng dấu kiểm dịch sau khi 

chụp ảnh. 

Trường hợp 1 - Công dân có hình ảnh mã QR cá nhân trên điện thoại hoặc in ra 

giấy:Cán bộdùng điện thoại thông minh của mình Quét mã QR của công dân tại trang: 

https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn.Sau đó yêu cầu công dân đứng trước cameravà 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn/
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để hình ảnh mã QR cá nhân ngang mặt mình. Hệ thống camera chụp, nhận diện khuôn 

mặt và mã QR và đưa vào hệ thống thông minh (AI) để lưu trữ. 

Trường hợp 2 - Công dân không có hình ảnh mã QR cá nhân:Cán bộ yêu cầu 

người dân đứng trước camera và để căn cước hoặc chứng minh thư nhân dân (mặt trước) 

ngang mặt mình . Hệ thống camera chụp, nhận diện khuôn mặt vàcăn cước, chứng minh 

thư, đưa vào hệ thống thông minh (AI) để lưu trữ. Trong trường hợp đặc biệt, người dân 

chưa có chứng minh hoặc căn cước thì chỉ chụp khuôn mặt người dân. 

Sau khi công dân chụp ảnh, cán bộ hướng dẫn đóng dấu kiểm dịch lên tay công dân./. 
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