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V/v triển khai phần mềm 

quản lý di biến động người 

dân ra vào vùng dịch trên 

nền tảng dữ liệu quốc gia về 

dân cư tại tỉnh Thanh Hóa 

  

 

 

                 Kính gửi:   

     - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

               - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

     - Báo Thanh Hóa; 

     - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để chủ động quản 

lý người dân vùng dịch, di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý 

tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng dữ liệu quốc gia về 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. 

Trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh tại Tờ trình số 949/TTr-

CAT(PC06) ngày 13/8/2021, để triển khai phần mềm quản lý di biến động của 

người ra vào vùng dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ 

chức triển khai các nội dung cụ thể như sau: 

1. Về phạm vi, thời gian triển khai áp dụng phần mềm 

a) Phạm vi triển khai, áp dụng phần mềm: Phần mềm được triển khai, áp 

dụng đối với mọi người dân, các đơn vị, lực lượng công an và các lực lượng 

khác có liên quan. Trước hết, phần mềm được áp dụng tại các chốt kiểm soát 

liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là các chốt kiểm dịch) 

và tại Công an tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

b) Thời gian triển khai: Công an các đơn vị và lực lượng Công an làm 

nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch bắt đầu thực hiện từ ngày 23/8/2021. 

2. Về quy trình thực hiện 

Bước 1: Công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện 

thoại thông minh có kết nối internet) trước khi đi qua chốt kiểm dịch tại địa chỉ: 

http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (tương tự như khai báo y tế qua các ứng 

dụng của Bộ Y tế, nhưng bổ sung thêm thông tin trường trú, lưu trú, tạm trú). 
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Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ sinh ra mã QR code của công dân để cán 

bộ tại các chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin. 

Bước 2: Cán bộ Công an tại các chốt kiểm dịch sử dụng máy tính, điện 

thoại thông minh có kết nối internet để kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế 

bằng QR code tại địa chỉ http://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn, mã QR code  

được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế tại bước 1. 

Bước 3: Cán bộ Công an tại các chốt kiểm dịch được cấp tài khoản để 

truy cập phần mềm thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân đã khai báo 

với giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) và xác nhận thông tin công dân khi đi qua 

chốt kiểm dịch. 

Bước 4: Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh 

(Smatphone) để khai báo, cán bộ trạm kiểm soát phát phiếu khai báo y tế (mẫu 

khai báo y tế do Bộ Công an xây dựng) cho người dân để kê khai. Sau khi kê 

khai, cán bộ tại trạm kiểm soát kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ tùy thân và xác 

nhận thông tin công dân đi qua. Với các tờ phiếu khai báo y tế được người dân 

kê khai, cán bộ tại chốt kiểm soát dịch tiến hành lưu thông tin khai báo y tế cho 

người dân tại địa chỉ: http://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Sau khi cán bộ tại 

chốt kiểm dịch xác nhận thông tin công dân, hệ thống sẽ lưu lại thông tin và tiến 

hành xác thực thông tin công dân qua kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư. 

Bước 5: Định kỳ hàng ngày, cán bộ Công an được giao trách nhiệm tại 

các chốt kiểm dịch nhập phiếu khai báo y tế của người dân vào hệ thống phần 

mềm; thực hiện thống kê, báo cáo tình hình công dân ra vào vùng dịch; truy vết 

đối với người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết. 

3. Phân công nhiệm vụ 

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp nhận tài 

khoản quản trị cấp tỉnh và tiến hành tạo các tài khoản cho cán bộ thực hiện tại 

các các chốt kiểm dịch; triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra 

vào vùng dịch theo chỉ đạo của Bộ Công an. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và 

các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Thanh Hóa, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tổ chức tuyên truyền, phổ biến để người dân 

hiểu về mục đích, yêu cầu, quy trình khai báo y tế trước khi đi qua các trạm 

kiểm soát dịch bệnh và tham gia kê khai thông tin di biến dộng trên trang web 

http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để cập nhật thông tin chính xác về tình 

hình dịch bệnh nơi công dân sinh sống, làm việc; kịp thời thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa; chủ động kê khai trước thông tin, tạo mã QR Code để kiểm 

tra qua các chốt kiểm dịch, không mất thời gian kê khai qua giấy tờ thủ công, 

giảm ùn tắc. 

c) Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo cán bộ tại các các chốt kiểm dịch, phối hợp với 

cán bộ Công an thực hiện việc hướng dẫn, yêu cầu người dân kê khai thông tin 
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di biến động trên trang web http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; kịp thời cập 

nhật chính xác thông tin công dân nhằm quản lý đúng thông tin và con người 

thực tế. Qua đó để  truy vết lộ trình di chuyển của công dân được dễ dàng, nhanh 

chóng, chính xác nhất và đặc biệt là để tiết kiệm chi phí trong công tác phòng 

chống dịch hiện nay. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành 

cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên 

quan, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua 

Công an tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ Công an (để b/c); 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Tổ công nghệ phòng, chống Covid-19 tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Lưu: VT, CNTT.  

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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