UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BCĐ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH COVID-19 TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 175 /KH-BCĐ

Quảng Trị, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai nền tảng hỗ trợ và trả kết quả xét nghiệm Covid-19
theo hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng,
chống dịch Covid-19; Công văn số 2790/BTTTT-THH ngày 24/7/2021 của Bộ
Thông tin và truyền thông về việc triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong
phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc,
Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng hỗ trợ và trả kết quả xét nghiệm Covid-19
theo hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Covid-19 theo
hình thức điện tử trực tuyến nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu sai sót, giảm thời
gian lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả.
- Giúp người dân cập nhật thông tin cá nhân về xét nghiệm Covid-19, đăng ký
và nhận kết quả xét nghiệm bằng hình thức điện tử trực tuyến; hạn chế đi lại, tránh tụ
tập đông người đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh. Phục vụ công tác xét
nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm chính xác RT-PCR, quản lý các thông
tin cần thiết của người xét nghiệm.
2. Yêu cầu
- Tại các điểm xét nghiệm phải có đầy đủ trang thiết bị công nghệ thông tin,
bao gồm: Thiết bị quét mã vạch QR code, máy tính lưu trữ dữ liệu, đường truyền
internet, thiết bị Wifi.
- Các điểm lấy mẫu được triển khai đồng bộ, sử dụng chung nền tảng hỗ trợ
lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm Covid-19 theo hình thức điện tử trực tuyến.
- Tập huấn cán bộ để hướng dẫn người dân cài đặt PC Covid và khai báo y tế
tại các điểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.
- Hệ thống nền tảng được kết nối thông tin giữa người lấy mẫu xét nghiệm
với hệ thống thông tin trên ứng dụng PC Covid, ứng dụng xét nghiệm Covid-19 của
Bộ Y tế, hệ thống IOC của tỉnh và các ứng dụng cần thiết giúp truy vết, khoanh vùng
dịch nhanh chóng.

II. NỘI DUNG
- Phân công cán bộ tham gia lấy mẫu và nhập liệu trên phần mềm phải được
đào tạo, tập huấn trước khi khai thác hệ thống.
- Hướng dẫn người dân cài đặt PC Covid, khai báo y tế theo quy định trước
khi triển khai xét nghiệm.
- Các điểm tổ chức lấy mẫu được trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị máy quét
mã vạch QRCode (PC Covid và Sổ sức khỏe điện tử), mạng Wifi, dụng cụ hỗ trợ,…
phục vụ tốt công tác lấy mẫu cho người được lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo thuận
lợi, thông suốt.
- Hướng dẫn cho cán bộ y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn tình
nguyện viên tham gia hỗ trợ người dân cài đặt PC Covid, quét mã QR để phục vụ
công tác xét nghiệm nhanh chóng.
- Tuyên truyền việc triển khai nền tảng hỗ trợ lẫy mẫu và trả kết quả xét
nghiệm Covid-19 theo hình thức điện tử trực tuyến để người dân hưởng ứng tham
gia, thuận tiện trong việc nhập liệu thông tin của người được lấy mẫu xét nghiệm.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
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Nội dung

Đơn vị chủ trì

Lập danh sách nhân viên y tế của các cơ sở
xét nghiệm gửi Sở Thông tin và Truyền
thông phối hợp với Cục Tin học hóa tạo lập
Sở Y tế
tài khoản đăng nhập hệ thống và hướng dẫn
sử dụng Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết
quả xét nghiệp Covid-19
Tạo tài khoản triển khai cho các cơ sở xét Sở Thông tin và
nghiệm
Truyền thông
Trung tâm Công
Tổ chức tập huấn triển khai nền tảng hỗ trợ
nghệ
phòng
và trả kết quả xét nghiệm Covid-19 theo
chống Covid-19
hình thức trực tuyến
quốc gia
Tổ chức truyền thông nền tảng hỗ trợ và trả
Sở Thông tin và
kết quả xét nghiệm Covid-19 theo hình thức
Truyền thông
trực tuyến

Đơn vị phối hợp

Sở Y tế
Sở Thông tin và
truyền thông, Sở
Y tế
UBND các huyện,
thị xã, thành phố

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống COVID-19 BCĐ tỉnh:
- Chủ trì triển khai thực hiện nền tảng hỗ trợ và trả kết quả xét nghiệm Covid19 theo hình thức điện tử trực tuyến.
- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia tiếp
nhận nền tảng hỗ trợ và trả kết quả xét nghiệm Covid-19 theo hình thức trực tuyến.

- Cử thành viên tạo tài khoản đăng nhập hệ thống lấy mẫu và trả kết quả cho
các đơn vị.
- Hướng dẫn sử dụng cho cán bộ y tế, đội ngũ y, bác sỹ tham gia lấy mẫu xét
nghiệm sử dụng hệ thống hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm.
- Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng kết quả triển khai nền tảng cho Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Cục Tin học hóa, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch
Covid-19 Quốc gia trong triển khai nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm
theo hình thức trực tuyến.
- Thiết lập tài khoản Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo
hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://quanlymauxn.bluezone.gov.vn theo hướng dẫn
của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia.
- Tạo tài khoản đăng nhập hệ thống hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm
cho các cơ sở xét nghiệm.
- Phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, tổ
chức đào tạo tập huấn cho lực lượng ngành y tế, các tình nguyện viên hỗ trợ cho đội
ngũ y tế trong việc áp dụng các công nghệ phòng, chống dịch, cũng như giảm áp lực
cho đội ngũ y tế trong thời gian tới.
- Hướng dẫn các cơ quan báo, đài trong tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các
địa phương tuyên truyền đến các tổ chức và nhân dân trong tỉnh về triển khai lấy
mẫu và trả kết quả trên nền tảng hỗ trợ lẫy mẫu xét nghiệm và trả kết quả điện tử trực
tuyến xét nghiệm Covid -19 để người dân hưởng ứng tham gia.
3. Sở Y tế
- Chỉ đạo các cơ sở xét nghiệm Covid-19 phối hợp triển khai nền tảng hỗ trợ
và trả kết quả xét nghiệm Covid-19 theo hình thức trực tuyến. Lập danh sách các cơ
sở xét nghiệm gửi về Tổ Công nghệ phòng chống Covid-19 tạo lập tài khoản đăng
nhập hệ thống.
- Chỉ đạo các cơ sở xét nghiệm Covid-19 trang bị các thiết bị công nghệ
thông tin để thực hiện nền tảng bao gồm: 01 máy tính, đường truyền internet, mạng
wifi và thiết bị đọc mã vạch QRcode; phân công cán bộ cập nhật dữ liệu, đảm bảo dữ
liệu của các cơ sở xét nghiệm được cập nhật đầy đủ và chính xác. Đối với các cơ sở
có thu phí phải tự đảm báo các thiết bị để triển khai nền tảng.
- Phối hợp với Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh thực hiện
báo cáo kết quả triển khai thực hiện.
4. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc hướng dẫn người dân
cài đặt PC Covid, khai báo y tế trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm; hướng dẫn

sử dụng mã QR code từ PC Covid; tổ chức phân luồng trong các đợt tổ chức xét
nghiệm tại cộng đồng.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế thực hiện tuyên
truyền đến các tổ chức và người dân triển khai lấy mẫu và trả kết quả trên nền tảng
hỗ trợ lẫy mẫu xét nghiệm và trả kết quả điện tử trực tuyến xét nghiệm Covid-19.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động, nghiêm túc triển
khai thực hiện Kế hoạch này. Giao Sở Y tế đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện,
định kỳ (hoặc đột xuất) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và
Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Trung tâm Công nghệ hỗ trợ PC dịch
Covid-19 Quốc gia;
- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, VX.
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