
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:        /UBND-YT 

V/v điều chỉnh, cập nhật hướng 

dẫn thực hiện trên Cổng thông 

tin COVID-19 tỉnh Phú Thọ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Thủy, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 879/SYT-NVY&QLHN ngày 29/3/2022 của Sở Y 

tế tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh, cập nhật hướng dẫn thực hiện trên Cổng 

thông tin COVID-19 tỉnh Phú Thọ. Để áp dụng một cách thống nhất, đồng bộ 

Cổng Thông tin F0 trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các 

phòng, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị 

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến quy trình triển khai 

Cổng thông tin F0 tỉnh Phú Thọ. Thống nhất quy trình chuẩn trong việc tiếp 

nhận người mắc COVID-19 khai báo và quản lý, theo dõi điều trị qua Cổng 

Thông tin F0 (chi tiết tại Phụ lục 1, 3, 4 đính kèm). 

 2. Trung tâm Y tế huyện  

 - Tiếp tục chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn hoàn thiện hệ thống ứng dụng 

quản lý F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà, nơi cư trú thông qua trang web 

https://f0.phutho.vn. 

 - Điều chỉnh biểu mẫu, quy trình ký số Quyết định cách ly (F0); Giấy xác 

nhận hoàn thành cách ly (chi tiết tại Phụ lục 1, 3, 4 đính kèm).  

 - Hướng dẫn quy trình xuất dữ liệu sang Cổng Giám định Bảo hiểm xã hội 

phục vụ người dân đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm 

xã hội (Chi tiết tại Phụ lục 5 đính kèm). 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

Phối hợp với UBND các các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường truyền thông về 

hiệu quả sử dụng Cổng thông tin F0 tại địa chỉ f0.phutho.vn để người dân được 

biết và chủ động tự khai báo trên Cổng khi phát hiện mắc COVID-19 để được 

hỗ trợ, quản lý kịp thời. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Tiếp tục chỉ đạo Trưởng các khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng đồng, các 

ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng chức năng của địa phương thực hiện xác 

minh thông tin hành chính người mắc COVID-19 đang thường trú/tạm trú tại địa 

KHẨN 

https://f0.phutho.vn/
http://f0.phutho.vn/
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bàn quản lý ngay sau khi Trạm Y tế bàn giao danh sách người dân khai báo mắc 

COVID-19.  

- Điều chỉnh biểu mẫu, quy trình ký số Quyết định cách ly (F0); Giấy xác 

nhận hoàn thành cách ly (chi tiết tại Phụ lục 1, 3, 4 đính kèm). Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch các xã, thị trấn phê duyệt Quyết định cách ly (F0), Giấy xác 

nhận hoàn thành cách ly để tách số văn bản riêng không trùng lặp trên hệ thống 

Quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice.  

- Việc ký số phê duyệt hai nội dung nêu trên được thực hiện trực tiếp trên 

Cổng thông tin F0 (Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm).  

Yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ 

chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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Phụ lục 1.  

QUY TRÌNH 

Tiếp nhận và hỗ trợ quản lý điều trị F0 tại nhà qua Cổng Thông tin F0 

(Kèm theo Văn bản:           /UBND-YT, ngày     /3/2022 của UBND huyện Thanh Thủy) 

 

Bước Người thực hiện Nội dung 

I. KHAI BÁO, QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 

Bước 1 Người mắc COVID-19 

Khai báo y tế trên “Cổng Thông tin F0”. 

Đăng ký nhận bản giấy Quyết định cách ly y tế, Giấy xác nhận hoàn 

thành cách ly, Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH. 

Bước 2 

Trạm Y tế 

Gửi Danh sách F0 khai báo trên “Cổng Thông tin F0” cho Tổ COVID-

19 cộng đồng, Trưởng các khu dân cư, nhân viên y tế thôn bản,… để 

thực hiện xác minh F0 cư trú tại địa phương. 

Tổ COVID-19 cộng đồng, 

Trưởng các khu dân cư, nhân 

viên y tế thôn bản,… 

Xác minh thông tin F0 cư trú tại địa phương theo Danh sách và phản hồi 

thông tin về Trạm Y tế. 

Bước 3 

Trạm Y tế 
Xác minh, bổ sung thông tin F0 và xác nhận điều trị cho F0 trên “Cổng 

Thông tin F0”. 

UBND cấp xã 

- Văn thư UBND xã: Lấy số Quyết định và trình ký trên Cổng thông tin 

F0. 

- Lãnh đạo UBND xã: Phê duyệt Quyết định cách ly F0 trực tiếp qua 

phần mềm thông qua tài khoản của UBND xã. 

- Văn thư UBND xã: đóng dấu và phát hành Quyết định. Quyết định 

cách ly đối với F0 sẽ được đẩy tự động trên Cổng Thông tin F0. 

Bước 4 

Người mắc COVID-19 
Tải về bản điện tử Quyết định cách ly trên “Cổng Thông tin F0” bằng 

cách Tra cứu theo số điện thoại, năm sinh. 

Tổ COVID-19 cộng đồng, 

Trưởng các khu dân cư, cán 

bộ y tế thôn bản,… 

Gửi bản giấy Quyết định cách ly cho F0 đăng ký nhận tại nhà 

(theo danh sách do Trạm Y tế chuyển). 

II. THEO DÕI Y TẾ 

Bước 5 

Người mắc COVID-19 
Trên “Cổng Thông tin F0”, cập nhật kết quả tự theo dõi sức khỏe 

hằng ngày. 

Trạm Y tế 
Trên “Cổng Thông tin F0”, hằng ngày, theo dõi tình trạng cập nhật sức 

khỏe của F0; kịp thời hỗ trợ, tư vấn, theo dõi các trường hợp “bất thường 

về sức khỏe”/ hỗ trợ, chỉ định chuyển tuyến ngay (nếu cần). 

III. XÁC NHẬN HOÀN THÀNH ĐIỀU TRỊ VÀ KHỎI BỆNH 

Bước 6 

Người mắc COVID-19 
Trên “Cổng Thông tin F0”, cập nhật kết quả xét nghiệm COVID-19 sau 

7 ngày điều trị. 

Trạm Y tế 

Căn cứ kết quả xét nghiệm của F0 

- Xác nhận hoàn thành điều trị nếu có kết quả âm tính vào ngày điều trị 

thứ 7;  

- Nếu ngày thứ 7 kết quả xét nghiệm dương tính thì: 

 + Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoàn thành điều trị vào thứ 10 hoặc; 
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Bước Người thực hiện Nội dung 

+ Người chưa tiêm đủ liều vắc xin hoàn thành điều trị vào 14. 

Bước 7 UBND cấp xã 

- Văn thư UBND xã: Lấy số Phiếu hoàn thành cách ly và trình ký trên 

Cổng thông tin F0. 

- Lãnh đạo UBND xã: Phê duyệt trực tiếp qua phần mềm thông qua tài 

khoản của UBND xã. 

- Văn thư UBND xã: đóng dấu và phát hành Quyết định. Quyết định 

cách ly đối với F0 sẽ được đẩy tự động trên Cổng Thông tin F0. 

Bước 8 

Người mắc COVID-19 
Tải về bản điện tử Giấy xác nhận hoàn thành cách ly trên “Cổng Thông 

tin F0” bằng cách Tra cứu theo số điện thoại, năm sinh. 

Tổ COVID-19 cộng đồng, 

Trưởng các khu dân cư, cán 

bộ y tế thôn bản,… 

Gửi bản giấy Xác nhận hoàn thành cách ly cho F0 đăng ký nhận tại nhà 

(theo danh sách do Trạm Y tế chuyển). 
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Phụ lục 2.  

“Phần mềm quản lý ca nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà” 

Truy cập vào địa chỉ 

f0.phutho.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cập nhật số quyết định 

- Cán bộ vào menu “Quản lý thông tin” => “Cập nhật số QĐ” 

 

- Thao tác này chỉ làm một lần đầu tiên để cập nhật số quyết định bắt 

đầu của đơn vị mình. 

 
- Nhập số văn bản và ký hiệu của đơn vị minh. Lưu ý số văn bản phải 

lớn hơn số văn bản hiện tại trên hệ thống. 

2. Tạo file quyết định trình ký 

- Chọn chức năng “Chưa in QĐCL” hoặc “Chưa in QĐHTCL”  

Hoặc quét mã QR để truy cập 
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- Chọn công dân cần tạo quyết định bấm “Tạo file QĐ. Hệ thống sẽ tự 

động tạo file quyết định và hiển thị. 

- Sau khi tạo xong, hệ thống sẽ tự động đưa công dân sang trạng thái 

“Chờ lãnh đạo ký phê duyệt”. 

3. Lãnh đạo ký phê duyệt. 

- Chọn tab chức năng “Lãnh đạo ký phê duyệt”. 

 

- Chọn vào công dân cần ký phê duyệt chọn “Lãnh đạo ký phê duyệt”. 

- Thực hiện ký số như thông thường. 

- Sau khi bấm hoàn thành, hệ thống sẽ tự động tải file đã ký phê duyệt 

và chuyển sang trạng thái “Chờ văn thư đóng dấu phát hành”. 

4. Văn thư đóng dấu phát hành. 

- Chọn tab chức năng “Văn thư đóng dấu phát hành”. 

- Chọn vào công dân cần đóng dấu chọn “Văn thư đóng dấu phát hành”. 

 
- Thực hiện ký số như thông thường. 

- Sau khi bấm hoàn thành, hệ thống sẽ tự động tải file đã đóng dâu và 

chuyển sang trạng thái “Hoàn thành phát hành”. Lúc này quyết sẽ được tự động 

chuyển sang trạng thái đã in quyết định, người dân có thể sử dụng chức năng tra 

cứu để tải quyết định về. 

  



7 

 

 

Phụ lục 3. 

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 
(Kèm theo Văn bản:           /UBND-YT, ngày     /3/2022 của UBND huyện Thanh Thủy) 

 

UBND … 

BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ………/QĐ-BCĐ ……., ngày        tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đối với  

người mắc COVID-19 (F0) trên địa bàn 

 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 … 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP, ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời 

gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-BYT, ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BYT, ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-BYT, ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc đính 

chính Quyết định số 604/QĐ-BYT, ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

“Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”; 

Căn cứ Văn bản số 377/SYT-NVY&QLHN, ngày 10/02/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Phú Thọ về việc tăng cường có hiệu quả công tác, quản lý, điều trị người bệnh 

COVID-19 tại nhà/nơi cư trú; 

Xét đề nghị của Trạm trưởng Trạm Y tế ……, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú đối với: 

Ông/Bà:…………………………………………………; Giới tính: Nam/Nữ. 

Ngày/tháng/năm sinh: ..… /…... /….... Số điện thoại:………………………….. 

Số CMND / CCCD / Hộ chiếu :………………….…….. Quốc tịch…………… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-101-2010-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-112597.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4038-qd-byt-2021-huong-dan-tam-thoi-ve-quan-ly-nguoi-nhiem-covid19-tai-nha-485482.aspx
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Địa chỉ lưu trú:…………………………………………...……………………… 

Địa chỉ cách ly:………………………………………………………………….. 

Chủ hộ:..........................................................................  Năm sinh: ......................  

Lý do cách ly: người mắc COVID-19 (F0) điều trị tại nhà/nơi lưu trú. 

Ngày xét nghiệm test nhanh/PCR dương tính:….../….../……. 

Thời gian thực hiện cách ly: kể từ ngày....../….../………đến khi có xác nhận 

hoàn thành cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly 

y tế tại nhà/nơi lưu trú, Ông/Bà………… và chủ hộ/người chăm sóc/người ở cùng nhà 

phải tuân thủ đúng các nội dung đã cam kết về thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà 

phòng, chống bệnh COVID-19. Người mắc COVID-19 khi có dấu hiệu chuyển nặng 

phải thông báo ngay cho nhân viên y tế để được hướng dẫn và điều trị kịp thời. 

Điều 2. Giao Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng khu/số 

…………………., các tổ chức đoàn thể ……… là đơn vị tiếp nhận và hướng dẫn cách 

ly y tế theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly. Các 

ông/bà có tên tại Điều 1, Trạm Y tế xã ……; Tổ COVID-19 cộng đồng khu ….; các 

ban ngành, tổ chức, đoàn thể xã……….. và các đồng chí liên quan căn cứ, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND huyện (để b/cáo); 

- Phòng Y tế huyện (để b/cáo); 

- TT: ĐU, HĐND … (để b/cáo); 

- CT và các PCT; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

… 

CHỦ TỊCH UBND … 
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Phụ lục 4.  

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ 
(Kèm theo Văn bản:           /UBND-YT, ngày     /3/2022 của UBND huyện Thanh Thủy) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BCĐ-GXN ……., ngày        tháng     năm 2022 

GIẤY XÁC NHẬN 

HOÀN THÀNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/NƠI LƯU TRÚ 

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ … 

Căn cứ Quyết định cách ly số :……… /QĐ-BCĐ, ngày…./…./2022 xác nhận: 

Ông/Bà:……………………………………………………..Giới tính: Nam/Nữ. 

Ngày/tháng/năm sinh:… /… / ……….. Số điện thoại: …………………………. 

Số CMND / CCCD / Hộ chiếu : ………………………..Quốc tịch ……………. 

Địa chỉ lưu trú: …………………………………………………………………... 

Địa chỉ cách ly: ………………………………………………………………….. 

Lý do cách ly: người mắc COVID-19 (F0) điều trị tại nhà. 

Ngày xét nghiệm test nhanh/PCR dương tính: ………………………………….. 

ĐÃ HOÀN THÀNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/NƠI LƯU TRÚ: 

Thời gian thực hiện cách ly: từ ngày…..../…..../…… đến hết 

ngày….../......./……. 

Diễn biến sức khỏe trong thời gian cách ly: …………………………………….. 

Kết quả xét nghiệm kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly: 

Ngày……………………, kết quả……………………………………………….. 

□ Test nhanh    □ PCR 

Đề nghị ông/bà tiếp tục thực hiện tự theo dõi sức khỏe 07 ngày, thực hiện 5K. 

 

 

  

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

… 

CHỦ TỊCH UBND … 
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Phụ lục 5.  

“Phần mềm quản lý ca nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà” 

Truy cập vào địa chỉ 

f0.phutho.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menu thao tác  

- Cán bộ vào menu “Quản lý thông tin” => “Xuất file BHXH” 

 

- Chức năng tổng quan: Giúp đẩy thông tin về số bảo hiểm, ngày bắt 

đầu và kết thúc điều trị từ hệ thống F0 sang cổng thông tin giám định bảo hiểm 

thông qua chức năng import file excel. 

2. Thêm thông tin bác sỹ 

- Chọn chức năng “Thêm bác sỹ” 

Hoặc quét mã QR để truy cập 
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- Cửa sổ thông tin hiện lên, nhập đầy đủ thông tin. Lưu ý các trường 

thông tin này được lấy trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm xã hội. 

 

- Bấm Thêm bác sỹ. 

- Các thông tin về Mã BV, Mã và tên bác sỹ  đã có sẵn trên cổng giám 

định bảo hiểm xã hội. 

3. Lấy danh sách giám định. 

- Chọn khoảng thời gian cần lấy. 

- Loại ngày: Ngày hoàn thành điều trị. 

- Chọn thông tin bác sỹ sẽ xuất thông tin. 

- Trong trường hợp muốn tìm kiếm theo mã thẻ BHXH nhập vào phần 

thông tin tra cứu. 

- Chọn lấy dữ liệu. 

- Thông tin dữ liệu xuất ra, ta chọn “xuất excel” 
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4. Đẩy thông tin sang Cổng giám định BHXH 

- Vào menu “Cấp chứng từ” => “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 

BHXH” => “Import Excel” 

 

- Sau đó chọn file excel => ấn Lưu. 

 

- Hệ thống báo Thành công. 

 

- Kiểm tra hồ sơ vừa đẩy lên bằng cách vào menu: Cấp chứng từ => hồ 

sơ chứng từ =>  Kết quả xử lý hồ sơ. 
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- Ta thấy số lượng hồ sơ đúng bằng số lượng hồ sơ như vậy là việc 

import đã thành công, không bị lỗi. 

- Bấm vào cột mã giao dịch để xem thông tin chi tiết. 

 

- Lúc này thông tin đã được đẩy sang bên Cổng giám định bảo hiểm, 

cán bộ sẽ tiếp tục làm các công việc tiếp theo./. 
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