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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam  

tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống  

dịch COVID-19 trong tình hình mới   
_____________ 

 Ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: 

Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giao thông 

vận tải và Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp viễn thông 

Quân đội Viettel, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Sau khi nghe báo 

cáo của Bộ Y tế, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

đã kết luận như sau: 

1. Vừa qua các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần quan 

trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh từ quản lý xuất nhập cảnh, thực 

hiện khai báo y tế điện tử, truy vết, phát hiện người tiếp xúc gần với người 

nhiễm COVID-19, quản lý cách ly, đánh giá nguy cơ dịch bệnh… tới quản lý 

công tác tiêm chủng, kết quả xét nghiệm, di biến động dân cư… 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông 

chỉ đạo việc xây dựng các ứng dụng thiết thực, dễ sử dụng và các ứng dụng này 

phải được kết nối, liên thông; dữ liệu phải được quản lý đảm bảo an toàn, chỉ 

phục vụ công tác phòng chống dịch; người dân không phải sử dụng nhiều ứng 

dụng khác nhau.  

Tuy nhiên trong thực tiễn, các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phòng, chống dịch vẫn chưa được kết nối, liên thông, chưa tạo thuận lợi 

cho cả người dân và các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch cũng như công 

tác quản lý của chính quyền các cấp. Đặc biệt, người dân gặp không ít khó khăn, 

lúng túng khi phải sử dụng nhiều ứng dụng phòng, chống dịch khác nhau. 

 2. Yêu cầu đặt ra là trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng chính 

thức duy nhất thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông 

tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch. Khi triển khai ứng dụng mới, 

tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ chỉ đạo xây 

dựng, triển khai trước đây sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng 

mới, không bắt buôc người dân phải khai báo lại từ đầu. Các thông tin về sức 

khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ 

phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không 

được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. 



 a) Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Trước mắt chỉ đạo kết nối, liên thông 

ngay các cơ sở dữ liệu phát sinh từ các ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng (hiện do Bộ Thông tin và Truyền thông 

quản lý) và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý 

để phục vụ phòng, chống dịch. Chủ trì, thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế để 

chỉ đạo phát triển một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19 để người dân sử dụng thuận tiện (tạm gọi là ứng dụng 

phòng, chống Covid - PcCovid).  

 b. Bộ Y tế chỉ đạo toàn hệ thống y tế thực hiện cập nhật, kết nối thông tin 

cần thiết cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cơ sở dữ liệu hồ sơ sức 

khỏe điện tử của người dân, kết quả xét nghiệm, kết quả quả tiêm vắc xin, điều 

trị bệnh nhân COVID-19… Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ 

dữ liệu về Bảo hiểm Y tế. 

 c. Bộ Công an, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam thực hiện kết nối, chia sẻ các thông tin cần thiết cho công tác 

phòng chống dịch trong cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan; 

chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức triển 

khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng dụng mới (PcCovid).  

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ: TTTT, YT, KH&CN, QP, CA,   

  GTVT, CT, TC; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng,   

  chống dịch COVID-19; 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Đài Tiếng nói Việt Nam; 

- Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Thông tấn xã Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,          

  TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NC, CN, QHĐP,  

  PL, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;  

- Lưu: VT, KGVX (3b), vt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
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