
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số:            /BGTVT-TTCNTT             Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 
V/v sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo 

y tế (mục khai báo di chuyển nội địa) 

trên ứng dụng PC-Covid. 

 

 

Kính gửi: 
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19”, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các quy định và quy định tạm thời về vận 

chuyển hành khách nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc liên thông dữ liệu 

và sử dụng chung một ứng dụng trong phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện 

cho hành khách khai báo y tế khi di chuyển nội địa, Bộ Giao thông vận tải đã có các 

văn bản1 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp thực hiện: (1) 

Nâng cấp tính năng mục “Khai báo di chuyển nội địa” thuộc chức năng khai báo y 

tế của ứng dụng PC-Covid phù hợp với yêu cầu, quy định vận chuyển hành khách 

nội địa của Bộ Giao thông vận tải; (2) Bổ sung tính năng cho phép các đơn vị được 

chỉ định của Bộ Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 

tỉnh, thành phố có thể trích xuất được thông tin hành khách có khai báo đến địa 

phương mình để có phương án triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định. 

Thời gian qua, trong khi ứng dụng PC-Covid nâng cấp các chức năng, Bộ Giao 

thông vận tải đã chỉ đạo các hãng hàng không, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

trích xuất dữ liệu khai báo di chuyển nội địa từ ứng dụng PC-Covid, tổng hợp gửi 

các tỉnh, thành phố. Đến nay, theo thông tin từ Trung tâm Công nghệ phòng, chống 

dịch COVID -19, đã hoàn thành nâng cấp chức năng ứng dụng PC-Covid để các 

tỉnh, thành phố truy cập, trích xuất thông tin hành khách có khai báo đến địa phương 

mình. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố chủ động trích xuất thông tin 

hành khách khai báo di chuyển nội địa, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương phối hợp thực hiện: 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện chức năng khai 

báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid; hướng dẫn các tỉnh, thành phố trích 

xuất dữ liệu thông tin hành khách có khai báo đến địa phương. 

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định đầu mối của tỉnh, 

thành phố, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Y tế trích xuất dữ liệu 

thông tin hành khách có khai báo đến địa phương mình để triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. Kể từ ngày 01/12/2021, Bộ Giao thông vận tải 
                                                 
1 Văn bản số 11278/BGTVT-TTCNTT ngày 26/10/2021, văn bản số 11386/BGTVT-TTCNTT ngày 28/10/2021. 
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dừng tổng hợp và gửi thông tin hành khách có khai báo đến địa phương và đề nghị 

các tỉnh, thành phố chủ động khai thác các thông tin này qua ứng dụng PC-Covid. 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Vụ Vận tải;  

- Các Cục: HKVN, ĐSVN, Y tế GTVT; 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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