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                                            Kính gửi:  

                                                             - Văn phòng HĐND và UBND thành phố; 

                                                             - Trung tâm Y tế thành phố;                                                                     

                                                             - UBND các xã, phường. 

 

UBND thành phố nhận được Công văn số 4086/SYT-TCHC ngày 

06/9/2021 của Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng CNTT trong giám sát đối 

tượng cách ly tại nhà. Về việc này, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. UBND các xã, phường 

Phối hợp với Trạm Y tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giám sát 

người cách ly tại nhà, cụ thể như sau:  

- Hướng dẫn, yêu cầu người được cách ly tại nhà cài đặt ứng dụng VHD 

trên điện thoại di động.  

- Hàng ngày, người dân tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật trên 

ứng dụng VHD. Đặc biệt khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, 

khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng VHD để nhân viên giám sát tại 

Trạm Y tế biết hỗ trợ kịp thời. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

 Chỉ đạo các Trạm Y tế thường xuyên theo dõi thông tin khai báo sức khỏe 

trên hệ thống tờ khai y tế để phát hiện những trường hợp nghi nhiễm thì tiến 

hành lấy mẫu kịp thời. 

3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống VHD vào chuyên mục phần 

mềm ứng dụng lên trang thông tin điện tử thành phố. 

Mọi thắc mắc về hệ thống VHD, tờ khai y tế đề nghị liên hệ: Ông Nguyễn 

Thế Anh, nhân viên Viettel Khánh Hòa, 096 4 163 939. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời 

thông báo về Sở Y tế để được giải đáp./. 

(Đính kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống VHD) 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT);  
- Chủ tịch, các Phó CT UBND TP; 

- Phòng Y tế; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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V/v triển khai ứng dụng CNTT trong  
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