BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2449/BTTTT-THH

V/v Đăng ký các hãng xe sử dụng để đưa
người từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:
- Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID19 đối với người nhập cảnh”. Trong đó việc đưa đón người cách ly từ nơi cách ly
tập trung về nơi cư trú là một trong những khâu quan trọng cần được kiểm soát
chặt chẽ. Để việc triển khai thí điểm cách ly được hiệu quả, dữ liệu về đơn vị vận
chuyển, lái xe cần được cập nhật lên hệ thống thông tin quản lý Khai báo Y tế
(tokhaiyte.vn). Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Đơn vị xem
xét, cung cấp thông tin dữ liệu danh sách hãng vận chuyển có thể tham gia vào
quá trình vận chuyển người cách ly để cập nhật lên hệ thống.
Đầu mối liên hệ, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn
Quang Hưng, Phó giám đốc, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu
quả đầu tư, số điện thoại: 0915512525; email: nqhung@mic.gov.vn.
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Đơn vị phối hợp triển khai các
nội dung trên để việc triển khai thí điểm được tổ chức thành công.
Trân trọng./.
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- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Lưu: VT, THH.

Nguyễn Huy Dũng

