
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

   Số:             /SVHTT-VP 

V/v triển khai Phần mềm quản lý di,  

biến động của người ra - vào vùng dịch  

và nhập  thông tin công dân thuộc diện  

hưởng  chính sách theo Nghị quyết  

số 68/NQ-CP trên nền tảng Cơ sở  

dữ liệu quốc giavề dân cư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày       tháng 9 năm 2021 

                           Kính gửi: 
 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã,  

thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 12596/UBND-VP ngày 13/09/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Phần mềm quản lý di, biến động của người ra - vào vùng 

dịch và nhập thông tin công dân thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết 

số 68/NQ-CP trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về về dân cư.  

Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau: 

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động tại phòng, đơn vị mình quản lý thực hiện việc kê khai thông tin 

di biến động của công dân và kê khai y tế phục vụ việc kiểm soát người ra - vào 

vùng dịch tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn , từ đó chủ động thực 

hiện kê khai, tăng cường công tác tuyên truyền đến người thân, người dân hiểu và 

tham gia thực hiện. 

- Bố trí đặt các mã QR Code tại trụ sở đơn vị làm việc để công chức, 

viên chức, người lao động, khách đến liên hệ công tác kê khai thông tin trên 

phần mềm theo quy định khi đến đơn vị. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao 

các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin, đại chúng về việc kê khai thông tin di biến động của 

công dân và kê khai y tế tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, việc 

kiểm soát người ra vào vùng dịch tại địa chỉ https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn 

để người dân biết, đồng thời khuyến khích thực hiện việc kê khai trước khi qua các 

chốt kiểm soát để thuận tiện, tránh ùn tắc giao thông. 

Nơi nhận:            
- Như trên;                                                                                               
- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP3 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Dũng 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
https://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn/
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