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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lai Châu, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

Trong thời gian qua, để áp dụng các giải pháp công nghệ trong công tác 

phòng, chống dịch Covid - 19, tỉnh Lai Châu đã áp dụng phần mềm Khai báo, 

truy vết, khoanh vùng dịch Covid - 19 tỉnh Lai Châu tại địa chỉ 

https://truyvet.laichau.gov.vn.  

Tính đến 18/7/2021, số lượng tờ khai trên hệ thống truy vết đã đạt 139446 

tờ khai, để đảm báo công tác khai báo y tế chính xác, tránh ùn tắc tại các chốt, 

Sở Thông tin và Truyền thông khuyến nghị trong công tác khai báo y tế trên hệ 

thống truy vết https://truyvet.laichau.gov.vn của tỉnh như sau: 

1. Đối với công dân di chuyển vào địa bàn tỉnh: 

- Thực hiện khai báo y tế trung thực, chính xác trước khi di chuyển về các 

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở thông tin tờ khai cơ 

quan chuyên môn sẽ có hướng dẫn phù hợp. Tránh tình trạng tập trung đông 

người gây tắc nghẽn tại các Chốt. 

- Trên các phương tiện giao thông công cộng: chủ phương tiện có trách 

nhiệm hướng dẫn hành khách khai báo trung thực trước khi vào tỉnh, làm cơ sở 

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 quản lý người ra, vào trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối với công dân trên địa bàn tỉnh: 

- Khuyến khích khai báo y tế toàn dân trên hệ thống truy vết 

https://truyvet.laichau.gov.vn. 

- Nếu đã thực hiện khai báo y tế, khuyến khích thường xuyên cập nhật tình 

hình sức khỏe hàng ngày, đặc biệt khi di chuyển đến các địa điểm công cộng. 
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- Khi có biểu hiện của yếu tố dịch tễ, thực hiện khai báo trực tuyến, hạn 

chế tiếp xúc hoặc di chuyển đến nơi công cộng hay cơ sở y tế nếu không thực sự 

cần thiết. 

3. Đối với người trong tỉnh di chuyển đến địa bàn các tỉnh khác: 

Thực hiện Khai báo y tế bằng một trong các ứng dụng: VietNam Health 

Decleration, NCOVI, Bluezone. 

Trên đây là một số nội dung trong thực hiện khai báo y tế trên hệ thống 

https://truyvet.laichau.gov.vn , kính đề nghị Lãnh đạo Quý cơ quan quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo) ; 

- Sở Y tế ; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Lai Châu; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- OA, fanpage UBND tỉnh; 

- Lưu: VT; BCVTCNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Minh Hiệu 
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