
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v tuyên truyền sử dụng phần mềm  

quản lý di biến động người dân ra, vào 

 vùng dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương 

trong cả nước, để chủ động quản lý công dân từ vùng dịch trở về địa phương, di 

biến động của người ra, vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa 

Covid-19 trên nền dữ liệu dân cư. Bộ Công an đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống 

phần mềm, báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai thực 

hiện trên cả nước.  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý di biến động của 

người dân ra, vào vùng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 5853/UBND-NCPC ngày 06/9/2021 về việc triển khai phần mềm quản lý di 

biến động người dân ra, vào địa bàn tỉnh, UBND thành phố đề nghị: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, ngành thành phố và UBND các xã, phường 

Tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và  Nhân dân 

biết, chủ động thực hiện khai báo y tế khi qua các chốt kiểm soát liên ngành 

phòng, chống dịch Covid-19 tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn 

bằng điện thoại thông minh smatphone (mã QR code được sinh ra sau khi công 

dân khai báo y tế); đối với công dân không dùng điện thoại thông minh 

(smatphone) thì khai báo y tế bằng phiếu để lực lượng chức năng tại chốt kiểm 

tra, đối chiếu, xác nhận thông tin của công dân, nhập phiếu khai báo trên hệ thống 

phầm mềm https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. 

2. Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thông thành phố: chủ động phối 

hợp với đon vị chức năng Công an thành phố thu thập thông tin, tài liệu phục vụ 

công tác tuyên truyền sử dụng phần mềm quản lý di biến động của người dân ra, 

vào vùng dịch Covid-19 trên loa phát thanh và Cổng thông tin điện tử thành phố. 

Với nội dung trên đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- Lưu: VT. 
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