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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 766/SYT-NVY&QLHN ngày 17/3/2022 của Sở Y 

tế tỉnh Phú Thọ về việc triển thống nhất quy trình áp dụng quản lý ca mắc COVID-

19 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 

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 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. 

- Thường trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi của người dân, của F0 để 

tư vấn qua tổng đài các vấn đề liên quan điều trị, chăm sóc F0. Huy động lực lượng y 

tế tư nhân tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; gắn liền hoạt động 

các phòng khám/nhà thuốc/quầy thuốc với công tác xét nghiệm, theo dõi, quản lý, 

chăm sóc F0 tại các khu dân cư. Đặc biệt lưu ý đảm bảo các điều kiện về nhân lực y 

tế, vật tư sinh phẩm xét nghiệm, thuốc điều trị chung và thuốc kháng virus (cả nguồn 

hỗ trợ từ Bộ Y tế và cung ứng trên thị trường), oxy y tế,… phục vụ tốt công tác điều trị. 

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. 
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 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- 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 bàn 

quản lý ngay sau khi Trạm Y tế bàn giao danh sách người dân khai báo mắc 

COVID-19.  

- Thống nhất áp dụng mẫu Quyết định áp dụng cách ly y tế tại nhà/nơi cư 

trú và Giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế đối với F0 theo mẫu (chi tiết tại Phụ 

lục 2, Phụ lục 3 đính kèm) đồng bộ trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn là 

cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định cách ly y tế tại nhà/nơi cư trú đối 

với ca mắc COVID-19 theo Quyết định 878/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 và Văn 

bản số 5599/BYT-MT, ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời gian cách 

ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. 

- Sử dụng chữ ký số để xác nhận, trả kết quả cho người dân trên Ứng dụng 

quản lý F0. Trường hợp người dân đề nghị cấp bản cứng Quyết định cách ly/Giấy 

hoàn thành cách ly, UBND các xã, thị trấn phát hành bản giấy Quyết định cách 

ly/Giấy hoàn thành cách ly và gửi Trưởng khu dân cư, Tổ trưởng dân phố, Tổ 

COVID-19 cộng đồng, các tổ chức đoàn thể địa phương chuyển đến người dân. 

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. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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