
BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG 

CHỐNG COVID-19 TRONG GIAI 

ĐOẠN HIỆN NAY

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



THÔNG ĐIỆP MỚI VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa

và tấn công, lấy tấn công là chính, trọng tâm, đột

phá, phòng ngừa là thường xuyên, cơ bản, chiến

lược, lâu dài và là quyết định.

Chú trọng công tác phòng, chống từ xa, từ sớm,

từ trước khi có dịch; bảo đảm phương châm “5k

+ công nghệ + vaccine”.

3 mũi tấn công là công nghệ bắt buộc, xét

nghiệm và vaccine.

Công nghệ bắt buộc là một trong những điều kiện

để trở lại trạng thái bình thường mới



MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19



BỘ CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Nền tảng quản lý xét 

nghiệm và trả kết quả 

xét nghiệm (QR Code)

Nền tảng quản 

lý cách ly

Nền tảng hỗ trợ 
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- QR code cá nhân
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tiêm chủng điện tử

Dashboard

Quản lý



QR code cá nhân, khai báo y tế, quản lý vào/ra

Mỗi cá nhân khi đăng ký khai báo y tế sẽ có 1 mã QR cá nhân

Mã QR cá nhân dùng để định danh người dùng: khai báo y tế, quét QR vào/ra 

các địa điểm (công sở, bệnh viện, nhà máy, siêu thị,…) và dùng trong các nền 

tảng khác của Bộ công cụ công nghệ phòng chống covid-19.

Việc quản lý ra vào: Cá nhân quét QR trên tường; hoặc nhân viên/bảo vệ dùng 

app/máy quét QR để quét QR code cá nhân.

Định nghĩa danh sách các điểm quét QR trên địa bàn

Phân cấp quản lý xuống tận huyện/xã

Từng chủ địa điểm có thể quản lý chính địa điểm quét mã QR 

của mình

Xem danh sách thống kê các điểm đang hoạt động/không 

hoạt động

Các tỉnh có thế làm: Đến ngày 14/7:
+ 725.000 điểm đăng 

ký, 

+ 180K điểm hoạt 

động

+ 2,1 triệu người 

thực hiện quét mã QR

hàng ngày



Nền tảng quản lý Tiêm chủng, Sổ SKĐT

Triển khai kế hoạch tiêm chủng; quản lý, phân bổ vaccine; nguồn lực liên quan

Quản lý: đăng ký, khám sàng lọc; tiêm chủng; quản lý sau tiêm; cập nhật kết quả 

tiêm chủng cho người dân trên app

Kết quả thực hiện (cập nhật 14/7)

Cập nhật dữ liệu của 1,5 triệu mũi tiêm trên tổng số hơn 4 triệu 

mũi đã tiêm

Đã cấp khoảng 1,5 triệu chứng nhận điện tử tiêm vắc xin.

Đang cùng TP.HCM chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng 

ngày 18/7 tới đây.

Đã triển khai thí điểm tại Hà Nội (Quận Cầu Giấy)

Có thể triển khai luôn cho các tỉnh phía Nam



Nền tảng quản lý xét nghiệm

Sử dụng để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nhanh

Cập nhật kết quả xét nghiệm cho người dân trên ứng dụng 

di động

Quy trình thực hiện

Cán bộ y tế quét QR code nhân + quét barcode ống nghiệm: 

vào dữ liệu nhanh, chính xác

Hệ thống chuyển dữ liệu cho hệ thống CDC/Hệ thống CDS của 

CDC chuyển dữ liệu đến các phòng xét nghiệm

Các phòng xét nghiệm trả về kết quả về hệ thống CDC, sau đó 

CDC chuyển dữ liệu về hệ thống công nghệ phòng chống 

COVID-19 Quốc gia để phục vụ các công tác khác như truy vết, 

cảnh báo nguy cơ dịch bệnh. 

Đồng thời người dân sẽ nhận kết quả xét nghiệm của mình trên 

app

Kết quả đến 15/7:
+ Đã cấp khoảng 112 ngàn 

kết quả xét nghiệm hiển thị 

trên app di động cho 

TpHCM và Bình Dương

+ Đã tập huấn quản lý mẫu 

ở Đồng Nai, hướng dẫn 

thực tế cho nhân viên bệnh 

viện Thống nhất Đồng Nai



Nền tảng quản lý cách ly

Quản lý toàn trình các trường hợp nhập cảnh 

cách ly/quản lý F1 tại nhà

Giám sát thực hiện cách ly theo đúng quy định 

của Bộ Y tế

Giám sát, theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe 

hàng ngày, cảnh báo nhanh nhất khi có dấu hiệu 

bất thường. 

Thông tin thời gian thực về trạng thái của người 

cách ly cho các bên liên quan (cơ sở cách ly tập 

trung, cách ly tại ĐP)

Thống kê báo cáo kịp thời, chủ động trong 

phòng chống khi có dịch bệnh

Kết quả đến 15/7:

1) Đã triển khai tập huấn Quản lý cách 

ly F1 tại nhà tại TpHCM (14-15/7/2021) 

sẽ triển khai thực tế từ ngày 17/7-

30/7/2021 tại Quận Thủ Đức – TPHCM

- Long An cũng đang có nhu cầu quản 

lý cách ly tại nhà

2) Đã demo, chạy thử và khảo sát thực 

địa cho việc quản lý cách ly người nhập 

cảnh ở sân bay Vân Đồn, khách sạn (ở 

Quảng Ninh)

- 17/7/2021: Tập huấn cho người sử 

dụng ở Quảng Ninh

- ngày 23/7 sẽ đón chuyến bay người 

nhập cảnh sân bay Vân Đồn

3) Giải pháp vòng tay thông minh: Sở 

Thái Nguyên đang test trước khi đưa 

vào áp dụng



ĐỊA PHƯƠNG LÀM GÌ?

Tổ chức thực hiện

• Thực hiện ngay và nghiêm việc quét QR tại các trụ sở cơ quan, doanh 

nghiệp, chung cư, địa điểm kinh doanh, nhà máy, nơi tụ tập động 

người (thực hiện quét QR code cá nhân để kiểm soát vào/ra) – QĐ 

2686/QĐ-BYT.

• Tham mưu UBND về cách ly F1 tại nhà (dùng nền tảng cách ly).

• Tham gia hỗ trợ công nghệ để thực hiện kế hoạch tiêm chủng, xét 

nghiệm.

• Trung tâm sẽ cung cấp bộ công cụ phòng chống dịch covid-19 và phối 

hợp các địa phương tổ chức triên khai.

• Thống nhất lực lượng triển khai, ứng dụng công nghệ phòng chống

Covid-19 tại địa phương, Sở TTTT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực

lượng ở Trung ương.

Làm nghiêm, làm

ngay từ bây giờ tại

tất cả các tỉnh!

Cùng thực hiện và

chia sẻ kinh nghiệm!



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Trung tâm công nghệ phòng chống Covid-19 quốc

gia


