
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VP 

V/v tăng cường triển khai, 

thống nhất các nền tảng ứng 

dụng CNTT trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh 

Hải Dương, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tỉnh đoàn Hải Dương; 

- Trường Đại học Hải Dương. 
 

Thực hiện Công văn số 2760/BTTTT-THH ngày 23/7/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc ban hành văn bản hướng dẫn ứng dụng công nghệ 

để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại các địa phương; 

Công văn số 2790/BTTTT-THH ngày 24/7/2021 về việc triển khai thống nhất 

các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tích hợp 

các nền tảng công nghệ gồm: Khai báo y tế điện tử, Hỗ trợ lấy mẫu và trả kết 

quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến, Quản lý tiêm chủng Covid-19 

lên ứng dụng “Smart Hải Dương” (chuyên mục Phòng, chống Covid-19) và 

Trang thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

(http://covid.haiduong.gov.vn). Theo đó, người sử dụng có thể thực hiện cài đặt, 

khai báo y tế, đăng ký xét nghiệm, tra cứu kết quả xét nghiệm, nhận kết quả xét 

nghiệm, đăng ký tiêm chủng, theo dõi các thông tin về tiêm chủng và tra cứu 

chứng nhận tiêm chủng Covid-19 thông qua ứng dụng “Smart Hải Dương” và 

Trang thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.  

Nhằm tăng cường và triển khai thống nhất, hiệu quả các nền tảng ứng 

dụng công nghệ dùng chung trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các Sở, Ngành, Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

tuyên truyền, đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài 

đặt và sử dụng ứng dụng “Smart Hải Dương”. Thời gian hoàn thành trước ngày 

31/8/2021. (trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn 

trong phòng, chống dịch bệnh). Các địa phương đảm bảo nhân lực và các điều 

kiện trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” và quy định về phân cấp quản 

lý để triển khai các nền tảng công nghệ trên. 
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2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

cho UBND tỉnh thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh để triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ TT&TT tại Công 

văn số 2760/BTTTT-THH và Công văn số 2790/BTTTT-THH. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, các trang/cổng thông 

tin điện tử, các trang mạng xã hội, Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp 

xã của tỉnh triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và 

sử dụng ứng dụng “Smart Hải Dương” để thực hiện khai báo y tế, đăng ký xét 

nghiệm, tra cứu kết quả xét nghiệm, nhận kết quả xét nghiệm, đăng ký tiêm chủng, 

theo dõi các thông tin về tiêm chủng và tra cứu chứng nhận tiêm chủng Covid-19.  

 - Phối hợp triển khai trang thiết bị công nghệ (camera giám sát, máy tính, 

máy in, thiết bị đọc mã QR, thiết bị phát sóng wifi, đường truyền internet, biển khai 

báo mã QR code…) tại các chốt kiểm dịch để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

3. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai phần mềm “Quản lý xét 

nghiệm SARS-COVID-2” và hệ thống “Hồ sơ sức khỏe điện tử” (đã được tích 

hợp trên ứng dụng “Smart Hải Dương” và Trang thông tin về dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp Covid-19. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để kết 

nối, liên thông dữ liệu phần mềm “Quản lý xét nghiệm SARS-COVID-2” với Nền 

tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trực tuyến do Trung tâm công nghệ 

phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia phát triển. Bảo đảm các điều kiện trang 

thiết bị tại các cơ sở y tế để triển khai các nền tảng công nghệ trên. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Trường Đại học Hải Dương bố trí 

cán bộ giáo viên, đoàn viên, sinh viên được trưng dụng tham gia hướng dẫn cài 

đặt ứng dụng “Smart Hải Dương”, tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu xét nghiệm và 

tiêm chủng Covid-19. 

5. Các Sở, Ngành, Đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tiếp tục chủ trì, tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để 

triển khai việc khai báo y tế điện tử, thực hiện nghiêm việc quét QR Code để 

bảo đảm kiểm soát người ra vào địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, điểm tiêm 

chủng và các chốt kiểm dịch, phục vụ truy vết nhanh, khoanh vùng hẹp và ngăn 

chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Tỉnh ủy; (Để b/c) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, (07)Nam. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 
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