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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 1020/UBND-THCBKS 

V/v triển khai ứng dụng công nghệ thông tin                    
trong quản lý, theo dõi                                               

phòng chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  29 tháng  3  năm  2022 
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban 

hành chương trình phòng chống dịch COVID-19. 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 

287/STTTT-CNTT&BCVT ngày 25/3/2022 về việc triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chống dịch. 

Để tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời giảm tải cho các trạm 

y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn trong quá trình khai báo tình hình 

nhiễm Covid-19 và ban hành các quyết định cách ly, xác nhận khỏi bệnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sử dụng ứng dụng khai báo F0 tại trang website: 

https://khaibaof0.tuyenquang.gov.vn để phục vụ nhân dân khai báo khi 

nhiễm/khỏi bệnh dịch Covid - 19. 

2. Giao Sở Y tế:  

- Sử dụng ứng dụng khai báo F0 trong quản lý, theo dõi F0 mới nhiễm và 

F0 khỏi bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai ứng dụng và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế của 

các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

3. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Triển khai ứng dụng tới Ủy ban nhân dân cấp xã để lãnh đạo và cán bộ 

xã sử dụng ứng dụng tiếp nhận khai báo từ người dân, ra quyết định cách ly y 

tế/xác nhận khỏi bệnh cho người dân. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn trên 

hệ thống truyền thanh cơ sở, triển khai tới từng thôn, bản, tổ nhân dân để người 

dân biết và sử dụng ứng dụng, tại thuận lợi trong quá trình khai báo, quản lý và 

theo dõi đối với người nhiễm/khỏi bệnh Covid -19. 

https://khaibaof0.tuyenquang.gov.vn/
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4. Giao Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong toàn tỉnh về việc 

khai báo tình hình nhiễm bệnh/khỏi bệnh qua ứng dụng nêu trên. 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hoạt động của ứng dụng 

được ổn định; cung cấp các tài khoản quản lý tới Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã và các tài liệu hướng dẫn cho từng đối tượng 

sử dụng. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị 

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển 

khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này 

ngay từ ngày 29/3/2022, đảm bảo người dân có thể thực hiện khai báo tình 

hình nhiễm Covid-19 qua ứng dụng từ ngày 01/4/2022. Trong quá trình thực 

hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; (thực hiện) 
- TT TU, TT HĐND tỉnh;    

- Các đ/c trong BCĐ tỉnh;  (báo cáo)  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy; 
- Báo Tuyên Quang; 

- Đài PTTH tỉnh;       (đưa tin) 
- Cổng TTĐT tỉnh;       
- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, THCBKS (H). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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