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BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID 19 TỈNH PHÚ YÊN 

TIỂU BAN CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN VÀ TRUYỀN THÔNG COVID-19  

Số:       /BC-TBCNTT&TT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 Phú Yên, ngày 09 tháng 8 năm 2021 

BÁO CÁO NHANH 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và  
Truyền thông COVID -19, ngày 09/8/2021 

 

I. Công tác triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin  

1. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin (Phụ lục I) 

1.1. Về cài đặt Bluezone trên địa bàn  

- Số lượng lượt cài đặt Bluezone 2 ngày 885 (ngày 07/8 : 429, ngày 08: 
456). 

- Đến ngày 9/8/2021, Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số18,05% (tỷ 
lệ yêu cầu 60%) xếp hạng 32/63. Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/Tổng 

smartphone toàn tỉnhđạt: 37,24%. 

1.2. Về lượng khai báo y tế điện tử  

Tổng số lượt khai báo y tế toàn tỉnh ngày 08: 393 kết quả - 7 bất thường 

1.3. Bản đồ diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên: https://covidmaps.phuyen.gov.vn  14 giờ 11 ngày 09/8/2021 (phụ lục I) 

2. Các hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác hỗ trợ phòng, chống 
dịch 

- Trong 2 ngày 8-9/8/2021 đã có 10586 kết quả xét nghiệm âm tính thông 
báo qua Bluezone. 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Chi nhánh Viettel Phú 
Yên huy động 100 điện thoại thông minh kèm theo gói DATA trang bị cho 8 chốt 

kiểm dịch cấp tỉnh và một số chốt kiểm dịch cấp huyện, triển khai đảm bảo gần 
100 chốt kiểm dịch cấp huyện sẽ được trang bị điện thoại quét mã QR. Với cách 

này, người dân qua chốt chỉ cần có mã khai báo y tế trên máy hoặc giấy, thẻ căn 
cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế có thể được quét mã QR đẻ qua Chốt dễ 

dàng, nhanh chóng, hạn chế thời gian tiếp xúc gần. 

- Trong chiều ngày 8/8/2021 Tiểu ban cũng đã phối hợp cùng đoàn công 
tác của tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và trực tiếp trao điện thoại 

quét mã QR cho các Chốt số 3 và số 4 tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa. 

https://covidmaps.phuyen.gov.vn/
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Các Chốt này được chia sẻ quyền quản lý cho Công an, tỉnh, Sở Thông tin và 
Truyền thông, UBND cấp huyện, ngành y tế địa phương để theo dõi, phối hợp 

chống dịch.  

- Dự thảo thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống Covid-19. 

- Diễn tập triển khai “NỀN TẢNG TIÊM CHỦNG TẠI ĐIỂM TIÊM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ” vào sáng ngày 9/8/2021, với các nội dung: 

+ Giới thiệu tổng quan quy trình, thành phần ứng dụng của nền tảng và các 
phần mềm hỗ trợ khác 

+ Sắp xếp, phân công nhiệm vụ vào các vị trí giả định theo quy trình 04 
bước 

+ Diễn tập các tình huống giả định theo quy trình và đào tạo, hướng dẫn 
trực tiếp tại bước đó => Thành thạo và xử lý được các tình huống mới chuyển 

sang bước kế tiếp 

+ Khảo sát mặt bằng, sơ đồ bố trí các vị trí trong quy trình, phân luồng di 

chuyển => Mục đích xác định độ phủ wifi, bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ 
trợ hợp lý 

+ Lập danh sách chi tiết cán bộ phụ trách thực tế cho ngày tiêm chủng 

chính thức => Mục đích xác định số lượng máy tính, máy in cần đảm bảo cho các 
vị trí chủ chốt 

+ Khảo sát hạ tầng máy tính, máy in, kiểm tra cấu hình đảm bảo, đường 
truyền mạng 

+ Lập phương án dự phòng thủ công khi có sự cố gián đoạn: Mất internet, 
gián đoạn máy In phiếu, hỏng máy tính,… 

Kết quả thực hiện: 

+ 100% cán bộ tham gia đã nắm được quy trình triển khai nền tảng tổng 

quan. Cán bộ phụ trách tại vị trí đã sử dụng thành thạo các ứng dụng do mình phụ 
trách và xử lý được các tình huống giả định phát sinh trong thời gian cho phép. 

+ Có 2 vị trí phát sinh mới cần tương tác phần mềm là 01 [Người sử dụng 
hệ thống quản lý số thứ tự] để đọc lượt tiếp đón và 03 [Bác sỹ khám sàng lọc] 
để cập nhật kết quả khám, In phiếu khám sàn lọc.  Do nghiệp vụ đơn giản, 

Viettel đã hướng dẫn lại cho đội tiếp đón để bàn giao, đồng thời tại ngày triển 
khai chính thức, Viettel cũng sẽ phối hợp hướng dẫn cho 2 vị trí này. 

+ Căn cứ vào mặt bằng và sơ đồ bố trí, luồng di chuyển của người tiêm; Đã 
thống nhất chia đội tình nguyện viên thành 2 đội (thay vì 01 đội như ban đầu): 

 Đội 1: 02 người phụ trách hướng dẫn Quét QR Code lấy Số thứ tự  
Viettel sẽ tăng cường 01 thiết bị Dcom phát wifi hỗ trợ đội 1 
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Đội 2: 02 người hướng dẫn tải App HSSK & Khai báo Y tế tại khu vực 
chờ 

 Viettel sẽ tăng cường 01 thiết bị phát Wifi hỗ trợ người đi tiêm truy 
cập tải App 

+ Đã lập danh sách số lượng cán bộ & máy tính, máy in yêu cầu cho ngày 
tiêm thực tế. 

+ Đường truyền mạng phục vụ cho các vị trí đảm bảo (không dùng chung 
với wifi cho người đi tiêm 

+ Đã chuẩn bị phương án dự phòng In sẵn các phiếu khám sàn lọc (theo cơ 
số nhất định) trong trường hợp bị gián đoạn không sử dụng được phần mềm. 

Chuẩn bị sẵn các điều kiện đảm bảo về hết mực máy in, đảm bảo máy in luôn 
hoạt động trong điều kiện tốt nhất. Chuẩn bị sẵn 01 dcom không dây dự phòng 

trong trường hợp mất kết nối Internet tại vị trí bất kỳ. 
- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ truyền thông người dân tải 

App HSSK & khai báo thông tin trên các phương tiện truyền thông 

II. Công tác Truyền thông  

1. Công tác định hướng tuyên truyền và hoạt động truyền thông trên 
Fanpage phòng, chống COVID - 19 của tỉnh 

- Thực hiện 02 văn bản đề nghị tuyên truyền các văn bản của tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch; 01 thông cáo báo chí. 

- Phối hợp cùng các Doanh nghiệp viễn thông nhắn tin hướng dẫn người 

dân thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone trước khi từ Tp.Hồ Chí Minh về 
Phú Yên. 

- Trang Thông tin điện tử Sở tuyên truyền 11 tin bài, ảnh về phòng chống 
dịch COVID-19 tỉnh. 

- Hotline (02573).882288 trực 24/24h. Tiếp nhận 56 cuộc gọi đến phản 

ánh: chủ yếu hỏi thông tin vế quê và đăng ký về quê; ngoài ra có phản ánh việc 

người dân ko chấp hành CT 16 tại Phường 4, Phường 9 TP Tuy Hòa và xã Hòa 

Trị. Tổ đã chuyển thông tin về TP Tuy Hòa qua đầu mối VP UBND TP và xã 

Hòa Trị huyện Phú Hòa. 

- Tuyên truyền trên Fanpage tỉnh báo cáo BCĐ (số liệu, thông tin yếu tố 

dịch tể, khu vực phong tỏa, truy vết); xử phạt đối tượng vi phạm phòng, chống 
dịch 
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Tên fanpage 
Số người 

thích 

Số người 

tương tác 

Số lượng tin, bài 

tuyên truyền về 

công tác phòng, 

chống dịch Covid-

19  

Số 

người 

tiếp cận 

Số 

lượt 

chia sẽ 

Số 

lược 

bình 
luận 

Phú Yên PCD 

Covid-19 

12.513/ 

13.399 
1.063 5.132 18 91.389 248 

 

2. Tuyên truyền trên Báo Phú Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh 

2.1 Báo Phú Yên: từ 13g ngày 24 đến 13g ngày 9/8, báo Phú Yên tuyên 
truyền về phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trên  báo giấy báo giấy với 32 tin, 

10 bài, 20 ảnh. Trang Thông tin điện tử Phú Yên Online 30 tin bài, 30 ảnh. Trang 
tin tiếng anh 2 bài dịch, 11 tin bài khai thác. 

2.2 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (2 ngày từ chiều 07/8/2021 đến 

trưa 09/8/2021) 

- Chương trình thời sự truyền hình : 16 tin,  10 phóng sự, 01 phỏng vấn, 

05 công văn, 06 thông báo. 

- Chương trình thời sự phát thanh: 18 tin,  10 phóng sự, 01 phỏng vấn, 

05 công văn, 06 thông báo. 

- Chương trình chuyên đề: 07 phóng sự 

(Nội dung: Tăng cường các giải pháp kiểm soát chặt chẽ người từ vùng 

dịch trở về địa phương; Ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát và phòng, 
chống dịch hiệu quả; Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng Tiểu 

ban CNTT-TT phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết về một số nội dung trọng 
tâm triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phòng, 

chống dịch trong thời gian tới. Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 
xã Xuân Hải; CDC Phú Yên tiếp nhận xe ô tô chuyên dụng phục vụ  tiêm chủng 
lưu động; Câu chuyện của một Đảng viên trẻ: Nén đau thương để phòng, chống 

dịch; Tuy An: Đón trên 100 công dân về địa phương tránh dịch COVID - 19; 
Phạt 180 triệu đồng cho bữa nhậu khi giãn cách xã hội; Ngân hàng Chính sách 

xã hội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng; Bưu điện tỉnh Phú Yên hỗ 
trợ tiêu thụ nhãn Đồng Tháp; Tích cực hỗ trợ cho các thí sinh trong kỳ thi tốt 

nghiệp THPT đợt 2; … PY được tặng máy lọc máu và khẩu trang N95 cho bệnh 
viện tỉnh và các trung tâm y tế địa phương; Trả kết quả xét nghiệm âm tính qua 

Bluezone: ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên; Thực 
hiện tốt việc cách ly người về từ vùng dịch giúp kiểm soát dịch bệnh lây lan trong 
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cộng đồng; Phú Yên tiếp nhận 1 xe chuyên dụng tiêm chủng vac xin ngừa 
COVID-19; Tuy An: Xác định mức độ nguy cơ về dịch COVID - 19; Giáo viên 

tham gia cùng tuyến đầu chống dịch Covid-19; Phú Yên hướng về tâm d ịch TP. 
HCM; Công an TX Đông Hòa phát hiện 3 tài xế chở người Phú Yên từ vùng dịch 

về quê không đúng quy định; Lãnh đạo Công an thành phố Tuy Hòa tặng quà  và  
trao thư khen cho các đội nghiệp vụ và Công an 16 phường, xã trên địa bàn;  Áp 

dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có d ịch COVID-
19; Lợi dụng hoạt động vận tải gắn mác chuyến xe chở hàng thiết yếu, phục vụ  

phòng chống dịch, nhiều người đã vi phạm quy định phòng chống COVID-19; ...) 

- Thông báo, trailer, thông điệp 

+ Truyền hình: 04 thông báo, 09 trailer, thông điệp phát nhiều lần trong 

các khung giờ 

+ Phát thanh: 04 thông báo, 09 trailer, thông điệp phát nhiều lần trong các 

khung giờ  

- Trang thông tin, điện tử: Cập nhật các chương trình thời sự, chuyên đề, 

chuyên mục phát thanh, truyền hình; cập nhật tin tức, các thông báo về tình hình 

Covid-19. 

3. Liên đoàn lao động tỉnh:  Từ ngày 5-8/8 đăng tải tuyên truyền 5 tin, bài 
lên website công đoàn Phú Yên. 

4. Hoạt động truyền thông tại các địa phương:  

Tập trung tuyên truyền trên đài truyền thanh, trên loa di động về việc áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương; tuyên truyền về cài đặt 
bluzone, khai báo y tế; Chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền việc cài 
đặt Bluezone, tuyên truyền người dân qua chốt kiểm dịch phải cài đặt Bluezone 

Phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái trên mạng xã hội. 

- Tin bài trên Trang Fanpage Vì thành phố Tuy Hòa Xanh - Sạch - Đẹp:  6 

tin, bài viết, hình ảnh. 

- Thị xã Đông Hòa thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang Fanpage thị 

Xã Đông Hòa với số lượt like: 3198, số lượt theo dõi: 3379. 

- Thị xã Sông Cầu thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang Fanpage 

UBND thị xã Sông Cầu https://www.facebook.com/UBND-Th%E1%BB%8B-
X%C3%A3-S%C3%B4ng-C%E1%BA%A7u-101057855591399 với số lượt 

Like là 927; số lượt theo dõi là 979 người. không có lượt tương tác, số lượt bình 
luận 0 lượt, số lượt chia sẻ 0 lượt. 

 

 

https://www.facebook.com/UBND-Th%E1%BB%8B-X%C3%A3-S%C3%B4ng-C%E1%BA%A7u-101057855591399
https://www.facebook.com/UBND-Th%E1%BB%8B-X%C3%A3-S%C3%B4ng-C%E1%BA%A7u-101057855591399
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Đơn vị, 

địa 

phươg  

Khung 

giờ phát 

sóng đài 

cấp huyện 

SL 

chương 

trình 

TT cấp 

huyện, 

xã 

SL tin, 

bài 

truyền 

thanh 

cấp 

huyện 

SL tin 

tuyên 

truyền 

cấp 

xã/tổng 

số xã 

Số đợt 

tuyên 

truyền 

lưu 

động 

SL 

tin 

bài 

trên 

TTT

ĐT  

Số Lượng 

quét QR 

code  

SL 

người 

dân tiếp 

cận qua 

TTV 

Thành 

phố Tuy 

Hòa 

3 khung 
giờ chính 

1 24  2 28  400-600 
lượt 

người/ 
ngày 

Thị xã 

Đông 

Hòa  

3 khung 
giờ chính, 

2 khung 
giờ phụ 

10 67  4 8 210 lượt 
(tại 4 

chốt) 

80% dân 
số/ 

huyện 

Thị xã 

Sông 

Cầu 

2 khung 

giờ chính, 
2 khung 
giờ phụ 

2 12 12 28 0  449 lượt 

người 

Huyện 

Phú 

Hòa 

3 khung 
giờ chính 

2 20 79 44 8  80% dân 
số/ 

huyện 

Huyện 

Sơn 

Hòa 

3 khung 

giờ chính, 
5 khung 

giờ phụ 

1 8 28 30 2  80% dân 

số/ 
huyện 

Huyện 

Sông 

Hinh 

2 khung 
giờ chính 

21 20 35 25 9  33.491 
lượt 

người 

Huyện 

Tây 

Hòa 

3 khung 

giờ chính, 
3 khung 

giờ phụ 

1 18 41 1 4  1432 lượt 

quét mã 
QR-code 

(ST Tây: 
705, Cầu 
D Ô: 357, 

HT Tây: 
214, HB1: 

1056) 

1368 

Huyện 

Tuy An 

3 kung giờ 
chính, 3 

khung giờ 
phụ 

24 9 40 12 8   

Huyện 

Đồng 

Xuân 

3 khung 
giờ chính, 

3 khung 
giờ phụ 

1 5 26 16 4  1164 
lượt 

người 

Tổng  

 

63 183 

 

261 tin 162lượt 71   



7 
 

III. Thông tin dư luận phản ánh trên Fanpage Phú Yên PCD Covid-19 
và qua Hotline (phụ lục II) 

IV.Nội dung đề xuất 

Để đảm bảo triển khai nền tảng tiêm chủng tại điểm tiêm, Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật cần đảm bảo một số nhiệm vụ sau: 

+ Đảm bảo 03 máy in cho phòng khám sàn lọc, thông báo, phối hợp với 

Viettel Phú Yên trước 01 buổi để đội hỗ trợ kiểm tra, cài đặt  môi trường, driver 
cần thiết cho phép các máy tính kết nối In 

+ Đảm bảo số lượng nhân sự đầy đủ theo kết quả đã khảo sát và cung cấp 
ngày hôm nay. 

+ Đảm bảo có danh sách tiêm trước 01 ngày để phối hợp với Viettel Lập 
kế hoạch tiêm nhằm giảm tải cho Vị trí tiếp đón khi có quá nhiều người đến 

không nằm trong kế hoạch. 

+ Đảm bảo 01 máy quét QR Code để tăng tốc độ tìm kiếm/lấy thông tin 

cho bàn tiếp đón. 

+ Hỗ trợ truyền thông người dân tải App HSSK & khai báo y tế trên 
Website, Mạng xã hội của CDC 

Trên đây là báo cáo nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông 
tin và truyền thông trong công tác phòng, chống COVID -19 của Tiểu ban Công 

nghệ thông tin và Truyền thông./. 

 
Nơi nhận:  

- BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh(b/c); 

- Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống  

Covid-19 tỉnh(b/c); 
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (b/c) 

- Các thành viên Tiểu ban (th/h); 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG TIỂU BAN 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

 
 

 

 

 

 

 Trần Thanh Hưng 
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PHỤ LỤC I 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỐNG DỊCH COVID-19 NGÀY 8-9/8/2021 

 

1. Về cài đặt Bluezone trên địa bàn, lúc 17h ngày 8/8/2021 

- Số lượng lượt cài đặt Bluezone:456, cụ thể: 

 

 
 

 
 

- Đến ngày 8/8/2021, Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số18,05% (tỷ lệ yêu 

cầu 60%) xếp hạng 32/63. Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/Tổng smartphone 

toàn tỉnhđạt: 37,24%, trong đó: 
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- Số lượt cài Bluezone toàn tỉnh  

 

 

 

 

2. Về lượng khai báo y tế trực tuyếnngày 8/8 

 Tổng số lượt khai báo y tế toàn tỉnh:393 kết quả - 7Bất thường, Trong đó: 

 

  



10 
 

3. Bản đồ diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên: 

https://covidmaps.phuyen.gov.vn16 giờ 11 ngày 9/8/2021 

 
 

 

 

 
 

PHỤ LỤC II 

Nội dung thông tin dư luận phản ảnh trên Fanpage Phú Yên PCD Covid-19 

 Nội dung bài viết Câu hỏi 

1 NHẬN DIỆN TRIỆU CHỨNG COVID-19 DO BIẾN 

THỂ DELTA 

 

 

2 Báo cáo Công tác phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên(Từ 8 giờ 00 ngày 

07/8/2021 đến 19 giờ 00 ngày 07/8/2021 

 

3 DANH SÁCH CÁC KHU VỰC PHONG TỎA 

Cập nhật đến 17 giờ ngày 07/8/2021 
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4 CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG HỢP 

DƯƠNG TÍNH 
 

5 Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch 

COVID-19 cộng đồng diện rộng trên địa bàn TP. 

Tuy Hoà 

 

6 Đến ngày 7/8, Phú Yên đã nỗ lực điều trị 

bệnh các BN nhiễm COVID-19 
và cho xuất viện 1.001 BN khỏi bệnh 

 

7 BÍ THƯ TỈNH ỦY PHẠM ĐẠI DƯƠNG 

==== 

Từng người dân phải nâng cao ý thức, chung tay chống 
dịch 

 

Những người mất việc cả tháng nay thì sao 

Cơm không có ăn thì sao.chính quyền 
không lo được thì tự lo kiếm đường mà về 

chứ,về tập trung bỏ xe máy lại trong phòng 
trọ rồi tháng nào cũng đóng tiền trọ hay sao 

8 Báo cáo Công tác phòng chống dịch COVID -19 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên(Từ 19 giờ 00 ngày 

07/8/2021 đến 8 giờ 00 ngày 08/8/2021 

 

9 CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG HỢP 

DƯƠNG TÍNH 

 

10 PHÚ YÊN TIẾP NHẬN 100 ĐIỆN THOẠI THÔNG 

MINH 

ĐỂ QUÉT MÃ QR 

 

11 Báo cáo Công tác phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên(Từ 8 giờ 00 ngày 

08/8/2021 đến 19 giờ 00 ngày 08/8/2021 

5ca tây hòa ở thôn nao vay? 

12 DANH SÁCH CÁC KHU VỰC PHONG TỎA 

Cập nhật đến 17 giờ ngày 08/8/2021 

 

 

13 CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG HỢP 

DƯƠNG TÍNH 

Bà con đi lại tiếp xúc nhau còn vô tư quá. 

Chưa thấy vai trò Tổ Covid cộng đồng ở 
đâu. 

14 Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thực hiện việc đưa 
đón công dân PY từ TPHCM về địa phương với tần 

suất mỗi tuần 3 lượt 
(Thứ 3, 5,7) 

 

Ngày 24/7/2021 là vợ em còn 16 ngày 

nữa là Sinh con em. Em đăng ký xe về 

nhà mà không ai hồi âm nên em nhờ 

giúp đỡ em về quê .thôn Hòa hậu xã An 

thạch huyện Tuy An tỉnh Phú Yên. Hiện 

nay em đang ở . ấp trảng lấm xã Trung 

lập Hạ huyện củ Chi. SĐT 0984943600 

CMND 221437494 em rất mong được sự 

quan tâm giúp đỡ em về quê ạ 

Em cần giúp đỡ về quê mà em đăng ký 
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về quê từ ngày 24 tới nay vẫn chưa được 

về em mông giúp đỡ từ 

15 PHÚ YÊN TIẾP NHẬN 100 ĐIỆN THOẠI THÔNG 

MINH 

ĐỂ QUÉT MÃ  

 

 

16 CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA CÁC CHỐT KIỂM 

SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19 
 

17 Từ 19 giờ 00 ngày 08/8/2021 đến 8 giờ 00 ngày 

09/8/2021 Phú Yên ghi nhận 1 ca dương tính 

khám sàng lọc tại Huyện Đồng Xuân 

 

18 CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG HỢP 

DƯƠNG TÍNH 

 

 Inox messnger 1. Cha mẹ mình trên 70 tuổi muốn 

đăng ký vaccine thì đăng ký  đâu ạ? 

2. Tình hình dịch phức tạp, nhưng 

mình thấy hẻm 13 Lê Lợi vẫn bán đồ 

ăn sáng và cafe tụ tập rất đông. Sao 

không thấy xừ lý trương hợp này ạ 

 

3. Mình  bình dương về quê được 

không, nếu được đi bằng cách nào, 

mong chỉ giùm mình? 

 

4. Cho tôi hỏi những trường hợp xe 

cá nhân chạy dịch vụ khách từ HCM 

về PY như thế này có đúng quy định 

hay không? Có đảm bảo yêu câu 

phòng chông dịch hay không ạ? 

Trường hợp này tôi thấyy liên tục 

đăng tìm khách cho về PY, cơ quan 

chứcc năng có biết hay không? Các 

chốt tại sao lại giải quyếtt cho qua? 

Xin phản hồi từ BCĐ PC Covid tỉnh 

ạ? 
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5. Người từ TP HCM về phú yên (đã 

tiêm 1 mũi vacxin )  có cách ly tập 

trung 7 ngày không vậy. ở huyện 

Tuy An thì cách ly ở đâu. xin cảm ơn 

 

 

6. Đê nghị thêm cung cấp thông tin 

Zalo OA về phòng chống dịch covid-

19 của tỉnh để tăng thêm thông tin 

kịp thời. Cảm ơn! 
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