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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Mục đích
Tài liệu này nhằm mục đích xây dựng hệ thống thông tin thời gian thực để theo
dõi, giám sát, quản lý, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
phạm vi toàn quốc. Hệ thống kết nối thông tin thời gian thực từ Ban Chỉ đạo Quốc gia
phòng chống dịch Covid-19 đến các đơn vị y tế phụ trách chống dịch ở các Tỉnh/
Huyện/ Xã.
Đối với cán bộ Y tế các cấp Trung ương/ Khu vực/ Tỉnh (TP)/ Huyện (Quận), hệ
thống cung cấp dashboard thống kê y tế để theo dõi thông tin sức khỏe realtime toàn
bộ người có dấu hiệu dịch tễ hoặc triệu chứng liên quan đến dịch Covid-19 tại Việt
Nam.
Đối với cán bộ Y tế cấp Xã/ Phường, hệ thống cung cấp công cụ để đánh giá tình
trạng dịch tễ, thông tin triệu chứng; theo dõi, xử lý và cập nhật thông tin lên hệ thống.
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Hệ thống nhận dữ liệu đã được phân loại dựa theo thông tin thu thập được từ
người dân đã cung cấp trên ứng dụng di động NCOVI.
- Các đơn vị phát triển sản phẩm liên quan đến hệ thống giám sát dịch Covid-19.
Định nghĩa đối tượng
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Hệ thống phân loại tình trạng giám sát sức khỏe của người dân như sau:
Mã
Tên
F0
Người bệnh xác định
Người nghi nhiễm, người tiếp xúc với bệnh nhân
F1
(F0)
F2
Người tiếp xúc với F1
F3
Người tiếp xúc với F2
F4
Người tiếp xúc với F3
Trở về từ vùng dịch
VD
Để cán bộ y tế theo dõi được trạng thái xử lý của người dân, hệ thống có
các trạng thái sau:
Tên
Chưa xử lý
Đang theo dõi
Không tìm thấy
Ngoài phạm vi
Hết theo dõi
Đã cách ly

Diễn giải
Đối tượng chưa được phân loại, chờ xác nhận tình trạng
Đối tượng đang được theo dõi sức khỏe hàng ngày
Không tìm thấy đối tượng trên địa bàn
Đối tượng không thuộc phạm vi cần theo dõi
Đối tượng đã hết thời gian cần theo dõi
Đối tượng đã được đưa đi cách ly

1. Dashboard thống kê
1.1
Dành cho cán bộ Y tế cấp Xã/ Phường
1.1.1. Danh sách theo dõi
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Tổng quan: Cán bộ Y tế cấp Xã/Phường xem được tất cả danh sách người cần
theo dõi sức khỏe trong Xã/Phường do mình quản lý và của các xã trong cùng huyện.

Hình 1: Danh sách người cần theo dõi sức của các xã trong huyện

Hình 2: Danh sách người cần theo dõi sức trong Xã/ Phường
1.1.2. Thống kê số lượng đối tượng theo dõi
Biểu mẫu dashboard:
Đã kiểm tra/ Nghi
Chưa xử lý
nhiễm
Số lượng báo cáo
5

4/5

8

Mô tả:
- Chưa xử lý: Số lượng đối tượng cần xác minh
- Đã kiểm tra: Số lượng đối tượng cần kiểm tra, đánh giá sức khỏe hàng ngày
nhưng chưa thực hiện.
- Nghi nhiễm: Số lượng đối tượng có dấu hiệu dịch tễ (F1, F2, F3, F4, VD) và có
dấu hiệu dịch tễ (sốt, ho,…)
- Số lượng báo cáo: Tổng số đối tượng có dấu hiệu dịch tễ (F1, F2, F3, F4, VD).
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1.2
Dành cho cán bộ Y tế cấp Quận/ Huyện
1.1.3. Danh sách theo dõi
Tổng quan: Cán bộ Y tế cấp Quận/ huyện xem được tất cả danh sách người cần
theo dõi sức khỏe trong Quận/huyện do mình quản lý và của các xã trong cùng tỉnh.
Từ danh sách bệnh nhân, người dùng có thể xem được thông tin sức khỏe chi tiết của
mỗi người dân.

Hình 3: Danh sách người cần theo dõi sức của các xã trong tỉnh

Hình 4: Danh sách người cần theo dõi sức trong Quận/ Huyện
1.1.4. Thống kê số lượng đối tượng theo dõi
Biểu mẫu dashboard:
Tên Xã/
Đã kiểm tra/ Nghi
Chưa xử lý
Số lượng báo cáo
Phường
nhiễm
Dịch Vọng

5

4/5

8

4

Dịch
Hậu

Vọng

Nghĩa Đô

5

5/5

8

5

5/5
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Mô tả:
- Tên Xã/ Phường: Tên Xã/ Phường thuộc quản lý của Huyện/ Quận.
- Chưa xử lý: Số lượng đối tượng cần xác minh
- Đã kiểm tra: Số lượng đối tượng cần kiểm tra, đánh giá sức khỏe hàng ngày
nhưng chưa thực hiện.
- Nghi nhiễm: Số lượng đối tượng có dấu hiệu dịch tễ (F1, F2, F3, F4, VD) và có
dấu hiệu dịch tễ (sốt, ho,…)
- Số lượng báo cáo: Tổng số đối tượng có dấu hiệu dịch tễ (F1, F2, F3, F4, VD).
Dành cho cán bộ Y tế cấp Tỉnh/ Thành phố
Tổng quan: Cán bộ Y tế cấp Tỉnh/ Thành phố xem được tất cả danh sách người
cần theo dõi sức khỏe trong Tỉnh/ Thành phố do mình quản lý và của cả nước. Từ danh
sách bệnh nhân, người dùng có thể xem được thông tin sức khỏe chi tiết của mỗi người
dân. Đồng thời, hệ thống cung cấp thống kê dạng biểu đồ để người dùng xem được
thống kê tình trạng người dân đang được giám sát sức khỏe trong tỉnh.
1.3

Hình 5: Danh sách người cần theo dõi sức của cả nước
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Hình 6: Danh sách người cần theo dõi sức trong Tỉnh/ Thành phố

Hình 7: Biểu đồ thống kê người dân đang được theo dõi sức khỏe trong tỉnh

1.3.1. Biểu đồ thống kê theo giới tính: Thống kê số lượng người dân đang
được theo dõi sức khỏe trong tỉnh theo giới tính (nam/ nữ).
1.3.2. Biểu đồ thống kê theo phân loại tình trạng:
- Biểu đồ có 2 cộ: Tổng số người dân đang được theo dõi sức khỏe trong tỉnh
(màu xanh); tổng số người dân nghi nhiễm Covid-19 (màu cam).
- Người dân nghi nhiễm Covid-19 và nghi nhiễm Covid-19 là người dân có
tình trạng sức khỏe: F1; F2; F3; F4; Theo dõi do có triệu chứng.
- Biểu đồ hiển thị từ ngày đến ngày, mặc định 7 ngày (1 tuần); người dùng
chọn thời gian từ ngày/ đến ngày để xem biểu đồ.

1.3.3. Bản đồ thống kê bệnh nhân nhiễm bệnh và nghi nhiễm:
- Bản đồ hiển thị các Quận/ Huyện theo bản đồ vị trí địa lý của tỉnh;
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- Quận/ huyện có người dân nghi nhiễm Covid-19 hiển thị màu hồng; Chọn
từng Quận/ huyện để xem chi tiết số lượng người nghi nhiễm được thống kê
theo phân loại tình trạng.
- Quận/ huyện không có dân nghi nhiễm Covid-19 hiển thị màu xanh.
Dành cho cán bộ Y tế cấp Khu vực/ Trung ương
Tổng quan: Đối với người dùng cấp Khu vực/ Trung ương cần theo dõi được
tổng thể tình trạng sức khỏe của tất cả người dân đang được giám sát để kịp thời đưa ra
các chỉ đạo, điều hành và các phương án ứng phó với dịch Covid-19 được kịp thời,
nhanh chóng, hiệu quả, liên tục; Hệ thống cung cấp một loạt biểu đồ thống kê theo
nhiều tiêu chí khác nhau.
1.4

Hình 8: Biểu đồ thống kê người dân đang được theo dõi sức khỏe toàn quốc

1.4.1. Biểu đồ thống kê theo giới tính: Thống kê số lượng người dân toàn quốc
đang được theo dõi sức khỏe theo giới tính (nam/ nữ).
1.4.2. Biểu đồ thống kê theo phân loại tình trạng:
- Biểu đồ có 2 cộ: Tổng số người dân đang được theo dõi sức khỏe toàn quốc
(màu xanh); tổng số người dân nghi nhiễm Covid-19 (màu cam).
- Người dân nghi nhiễm Covid-19 và nghi nhiễm Covid-19 là người dân có
tình trạng sức khỏe: F1; F2; F3; F4; Theo dõi do có triệu chứng.
- Biểu đồ hiển thị từ ngày đến ngày, mặc định 7 ngày (1 tuần); người dùng
chọn thời gian từ ngày/ đến ngày để xem biểu đồ.

1.4.3. Bản đồ thống kê bệnh nhân nhiễm bệnh và nghi nhiễm:
- Bản đồ hiển thị các Tỉnh/ thành theo bản đồ vị trí địa lý cả nước;
- Tỉnh/ Thành phố có người dân nghi nhiễm Covid-19 hiển thị màu hồng;
Chọn từng Tỉnh/ Thành phố để xem chi tiết số lượng người nghi nhiễm được
thống kê theo phân loại tình trạng.
- Tỉnh/ Thành phố không có dân nghi nhiễm Covid-19 hiển thị màu xanh.
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1.4.4. Thống kê số lượng đối tượng theo dõi
Biểu mẫu dashboard:
Khu
vực
Miền
Bắc

Tên Xã/
Phường
Hà Nội
Hải
Phòng
Nam
Định

Chưa xử lý

Đã kiểm tra/ Nghi
nhiễm

Số lượng báo cáo

5

4/5

8

5

5/5

8

5

5/5

8

…
Miền
Trung
Miền
Nam
Tây
Nguyên
Mô tả:
- Group Tỉnh/ Thành phố theo từng khu vực
- Chưa xử lý: Số lượng đối tượng cần xác minh
- Đã kiểm tra: Số lượng đối tượng cần kiểm tra và đã đánh giá sức khỏe hàng
ngày.
- Nghi nhiễm: Số lượng đối tượng có dấu hiệu dịch tễ (F1, F2, F3, F4, VD) và có
triệu chứng (sốt, ho,…)
- Số lượng báo cáo: Tổng số đối tượng có dấu hiệu dịch tễ (F1, F2, F3, F4, VD).
1.5
Giám sát sức khỏe đối tượng cần theo dõi
2.4. Cập nhật thông tin đánh giá sức khỏe
Hệ thống phân chia người dân quản lý theo địa bàn từng Xã/ Phường. Chỉ cán bộ
y tế cấp Xã được phân công phụ trách mới có quyền cập nhật thông tin sức khỏe của
người dân trên địa bàn.
Cán bộ Y tế theo dõi được lịch sử toàn bộ các lần đánh giá sức khỏe của từng
người dân. Những thông tin này chỉ có thể thêm mới, không cho phép chỉnh sửa/ xóa.
Do đó, yêu cầu cán bộ Y tế phải nhập chính xác, đầy đủ thông tin sức khỏe; đồng thời
người cần phải trung thực khai báo cho cán bộ Y tế thông tin sức khỏe của mỗi lần
đánh giá.
Thông tin đánh giá sức khỏe hàng ngày của người dân có ý nghĩa quan trọng
trong việc điều trị, khoanh vùng dịch để các cơ quan quản lý theo dõi, chỉ đạo, điều
hành phòng chống dịch Covid-19.
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Hình 9: Cập nhật thông tin đánh giá sức khỏe
2.5. Cập nhật trạng thái xử lý đối tượng
Thông tin người dân được chuyển từ hệ thống khai báo thông tin y tế toàn dân
sang hệ thống giám sát dịch Covid-19 có trạng thái chưa xử lý. Cán bộ y tế lần đầu đi
xác minh thông tin hành chính, đánh giá của người dân trên địa bàn mình quản lý:
- Chuyển người dân sang trạng thái Đã kiểm tra nếu xác minh đúng thông tin
người dân.
- Chuyển người dân sang trạng thái Không tìm thấy nếu không thấy người dân
trên địa bàn mình quản lý. Cán bộ Y tế cấp trên dựa trên thông tin này để xác minh lại
hoặc quyết định tiếp tục theo dõi hay hủy theo dõi.
- Chuyển người dân sang trạng thái Ngoài phạm vi nếu có thông tin người dân
này, nhưng người dân thuộc quản lý ở địa bàn khác. Cán bộ Y tế cấp trên căn cứ để
điều chỉnh đúng địa bàn của người dân.
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Hình 10: Cập nhật tình trạng xử lý
2.6. Thêm mới đối tượng cần theo dõi
Trong quá trình theo dõi người dân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Nếu phát
hiện có người dân có thông tin dịch tễ liên quan đến Covid-19 nhưng chưa có thông tin
trong hệ thống, cán bộ Y tế Xã/ Phường nhập mới thông tin người dân cần theo dõi
vào hệ thống.

Hình 11: Thêm mới đối tượng cần theo dõi sức khỏe
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