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V/v mở rộng khai báo y tế điện tử
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các doanh nghiệp khu kinh tế và các khu công nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2304/UBND-KGVX
ngày 07/6/2021 về việc mở rộng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống
dịch Covid-19;
Nhằm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời; Ban
Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp khu kinh
tế, các khu công nghiệp thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả những người
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam; những người đang trong ổ dịch;
những người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch và/hoặc đi từ
vùng dịch trở về; người lao động làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp;
tất cả khách đến nhà máy hàng ngày.
2. Việc khai báo y tế điện tử được thực hiện trên trang: https://tokhaiyte.vn
của Bộ Y tế hoặc thông qua cài đặt và sử dụng một trong các phần mềm ứng
dụng tờ khai y tế (Vietnam Health Declaration); Bluezone.
3. Phát động phong trào, kêu gọi mọi người hưởng ứng, tư nguyện khai báo
y tế toàn dân, theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho
chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét
nghiệm.
4. Các trường hợp thuộc diện bắt buộc phải khai báo y tế nhưng cố tính vi
phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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