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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v khai báo y tế điện tử và triển khai 

tuyên truyền, giới thiệu tài liệu 

“Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ 

trợ phòng, chống và truy vết sự lây lan 

của dịch Covid- 19 trong cộng đồng”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày          tháng 5 năm 2021 

  

Kính gửi:  

- Các Bến xe khách trên địa bàn; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn; 

- Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. 

 
 

Thực hiện văn bản số 3791/BGTVT-VT ngày 29/4/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 

số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021; văn bản số 1050/UBND-NC ngày 05/5/2021 

của UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai hệ thống khai báo y tế điện tử phục 

vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19; 

Căn cứ văn bản số 387/STTTT-BCVTCNTT ngày 02/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu tài 

liệu ““Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết sự lây 

lan của dịch Covid- 19 trong cộng đồng”.  

Sở giao thông đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì 

sức khỏe cộng đồng và cá nhân, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch đã đề ra, trong đó đặc biệt lưu ý:  Người đứng đầu đơn vị chỉ 

đạo, phối hợp, cập nhật tình hình trong nước và khu vực lân cận, rà soát để 

không ngừng hoàn thiện và tổ chức nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch 

trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế. 

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang tại khu vực bến xe, các 

trạm dừng nghỉ… và những nơi tập trung đông người khác. 

2. Khẩn trương chỉ đạo cán bộ, người lao động trong đơn vị tiến hành khai 

báo y tế điện tử và tuyên truyền vận động người thân, gia đình, nhân dân khai 

báo y tế điện tử tại địa chỉ web: http://www.bit.ly/khaiytehanam. 

3. Phổ biến, yêu cầu cán bộ, nhân viên đơn vị mình triển khai thực hiện 

theo tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ phòng, chống và truy vết 



2 

 

sự lây lan của dịch bệnh Covid- 19 trong cộng đồng” do Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành (Sao gửi tài liệu hướng dẫn kèm theo). 

Thông tin liên hệ: Ông Đỗ Văn Trinh, chuyên viên phòng Bưu chính - 

Viễn thông - Công nghệ thông tin (ĐT:0916 862 333)  

4. Các Bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn: 

- Tuyên truyền, giới thiệu tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ 

phòng, chống và truy vết sự lây lan của dịch bệnh Covid- 19 trong cộng đồng” 

tới các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người dân tại đơn vị biết, sử dụng. 

- Thông báo, yêu cầu tất cả lái xe, nhân viên phục phụ trên xe, hành khách 

thực hiện việc khai báo y tế điện tử bắt buộc trước khi thực hiện hành trình trên 

phương tiện vận tải theo quy định. 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên (để t/h); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Khổng Bình Nguyên 
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