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TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2021 

    

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 1224/UBND-THNC ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai hệ thống di chuyển nội địa, tờ khai y tế và chức năng 

hỗ trợ nhập thông tin, quản lý các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP 

của Chính phủ.  

Để chủ động quản lý công dân từ vùng dịch trở về địa phương, quản lý di 

biến động của người ra, vào vùng dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhận tiền trợ cấp đảm bảo đúng đối 

tượng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhằm khẩn trương triển khai 

thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công 

an về quản lý hệ thống di chuyển nội địa, tờ khai y tế và hỗ trợ nhập thông tin, 

quản lý các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ (Nghị quyết số 68/NQ-CP), 

 UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND 

các phường, xã, triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của UBND thành phố. Tích 

cực tuyên truyền, phổ biến về những tiện ích của hệ thống di chuyển nội địa và tờ 

khai y tế và chức năng hỗ trợ nhập thông tin, quản lý các đối tượng quy định tại 

Nghị quyết số 68/NQ-CP đến công dân đang công tác, học tập, lao động, cư trú ở 

trong, ngoài địa bàn thành phố nhằm nâng cao hiểu biết và tích cực phối hợp thực 

hiện của nhân dân trên địa bàn. 

2. Giao Công an thành phố 

- Chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ kịp thời thực hiện cập nhật thông tin đối tượng 

hưởng chính sách vào hệ thống phần mềm quản lý dân cư, phục vụ công tác quản 

lý, tra cứu, xác minh thông tin công dân trên địa bàn (khi có chỉ đạo của Công an 

tỉnh); bảo đảm dữ liệu dân cư được cập nhật “đúng, đủ, sạch, sống” thông qua công 

tác rà soát, thống kê. 

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tham mưu 

cho UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo quy định. 



3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao: Tăng cường 

công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, hình 

thức khai báo y tế trên nền tảng dữ liệu dân cư; tuyên truyền về những tiện ích của 

chức năng quản lý các đối tượng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

4. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp theo dõi việc lập dữ liệu số người đến, 

trở về từ vùng có dịch, bảo đảm kịp thời, chính xác. 

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Công an thành 

phố triển khai chức năng hỗ trợ nhập thông tin, quản lý các đối tượng quy định tại 

Nghị quyết số 68/NQ-CP nhằm góp phần hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công dân trong quá trình nhận tiền trợ cấp; không để xảy ra tình traṇg trục 

lợi chính sách. 

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc 

khai báo y tế điện tử theo quy định.  

 Cung cấp danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Nghị 

quyết số 68/NQ-CP để Công an các phường, xã thực hiện rà soát, đối chiếu, xác 

định đúng thông tin đối tượng hỗ trợ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND Tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- UBMTTQ, các Đoàn thể TP; 

- CT, PCT UBND TP;  

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;  

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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