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- Trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 654/SYT-NVY&QLHN ngày 07/3/2022 của Sở Y 

tế tỉnh Phú Thọ về việc triển khai “Ứng dụng quản lý F0” trong quản lý, giám sát 

các ca mắc COVID-19 điều trị tại nhà, nơi cư trú. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể sử dụng phần mềm “Ứng dụng quản lý 

F0” tại địa chỉ f0.phutho.vn. 

- Phê duyệt các quyết định cách ly, hoàn thành cách ly y tế tại nhà/nơi cư 

trú theo đúng quy trình tổ chức thực hiện (chi tiết quy trình tại Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm). 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt, cập nhật kịp 

thời số mắc mới và tình trạng sức khỏe của F0 trên địa bàn quản lý. Từ đó nhanh 

chóng hỗ trợ y tế cho người bệnh, tăng cường khả năng quản lý F0 đang cách ly, 

điều trị trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 

để toàn thể nhân dân trên địa bàn sử dụng ứng dụng khai báo y tế trên địa chỉ 

f0.phutho.vn. Hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế khi có kết quả xét 

nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên 

địa bàn quản lý; kịp thời đề ra các biện pháp chủ động phòng chống dịch hiệu quả. 

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

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Thanh Thủy tổ chức 

tập huấn hướng dẫn sử dụng “Ứng dụng quản lý F0” cho UBND các xã, thị trấn để 

triển khai trên toàn huyện. 

- Hoàn thiện các tính năng quản lý F0 trên ứng dụng trong quá trình sử dụng 

theo đề nghị của Sở Y tế. Nghiên cứu việc liên thông các dữ liệu sang hệ thống 

quản lý của BHXH tỉnh để rút gọn quy trình cấp Giấy chứng nhận hưởng chế độ 

BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

3.1. Triển khai “Ứng dụng quản lý F0” 
- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn sử dụng và khai thác các dữ liệu trên 

“Ứng dụng quản lý F0” để quản lý, giám sát, hỗ trợ người mắc COVID-19 trên 

địa bàn quản lý. 
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- Sử dụng các thông tin trên “Ứng dụng quản lý F0” để kết xuất dữ liệu, 

gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bộ Y tế để đăng ký mã ca bệnh COVID-

19 theo quy định. Theo dõi diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn, kịp thời tham 

mưu BĐ PCD COVID-19 của huyện chỉ đạo nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa 

bàn quản lý. 

3.2. Triển khai Tổng đài chăm sóc F0 điều trị tại nhà 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn phân công tối thiểu 02 số điện thoại 

đường dây nóng của cán bộ y tế, thường trực 24/7 để tiếp nhận, tư vấn, theo dõi, 

hỗ trợ F0 về các vấn đề sức khoẻ trong quá trình điều trị COVID-19 tại nhà.  

- Trung tâm Y tế huyện sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng của đơn vị 

hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện trong các nội dung chuyên môn y tế trong 

quản lý F0. 

- Lập danh sách số điện thoại của Trạm Y tế các xã, thị trấn và Tổng đài 

chăm sóc khách hàng gửi về Sở Y tế (qua hệ thống quản lý VBĐH VNPT-iOffice 

và đồng thời qua địa chỉ email: phongnvysytpt@gmail.com) chậm nhất đến ngày 

10/3/2022 để tổng hợp, công bố công khai để người dân nắm bắt, đề xuất hỗ trợ. 

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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