
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

H Y N C     Y N 

 

Số: 1262 /UBND-VHTT 
V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện 

tử phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 bằng mã QR-Code 

CỘNG HÒA  Ã HỘI CHỦ NGHĨA VI T NA  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  m  u  n, ngày  12  tháng 5 năm 2021 

 

 

    Kính gửi: 

   - Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các  ã, thị trấn. 

     
 

 

Thực hiện Công văn số 2717/UBND-VX1 ngày 09/5/2021 của U    t nh 

v  việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 

bằng mã QR-Code; Công văn số 50 /STTTT-C TT ngày 10/5/2021 của S  

Thông tin và Truy n thông v  hướng dẫn triển khai các giải pháp công nghệ 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Để tăng cường triển khai 

áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch CoVID-19, 

góp phần giúp truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả, Ủy 

ban nh n d n huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, U    

các  ã, thị trấn  g i t t  à các đơn vị : 

 - Thực hiện đăng ký, kh i tạo mã QR-Code cho đơn vị m nh (có phục lục 

hướng dẫn kèm theo) đ ng thời ch  đạo, quán triệt cán b , công ch c, vi n ch c, 

người  ao đ ng đẩy mạnh việc khai báo y tế điện tử thông qua mã QR-Code và 

sử dụng m t trong các phần m m: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone, Vietnam 

Health Declaration để qu t mã QR-Code. 

- Theo thẩm quy n được giao, ch  đạo tất cả cơ quan, đơn vị, cơ s  y tế, 

trường h c, công ty, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, cơ s   ưu trú, quán ăn, cà 

ph , phương tiện vận chuyển công c ng,…(sau đâ  gọi tắt là cơ quan, đơn vị, 

địa điểm kinh doanh) đẩy mạnh  ng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, địa điểm 

kinh doanh thực hiện đăng ký, kh i tạo mã QR-Code cho cơ quan, đơn vị mình 

tại địa ch  http://tokhaiyte.vn (có phục lục hướng dẫn kèm theo), đ ng thời thực 

hiện niêm yết, kiểm soát việc ra vào cơ quan, đơn vị thông qua mã QR-Code của 

đơn vị, sử dụng m t trong các phần m m Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone, 

http://tokhaiyte.vn/
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Vietnam Health Declaration cập nhật m c đ  an toàn COVID-19 các khu vực 

lên trang https://antoancovid.vn/ 

- Tr n cơ s  tài  iệu "Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới” các đơn vị tuyên truy n, vận đ ng, hướng dẫn, triển khai 

ngay các giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, 

địa phương và địa điểm cụ thể. Triển khai đ ng b  các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 tại trụ s  làm việc, trường h c, si u thị, chợ, trong các cu c h p, 

h  gia đ nh và tr n các phương tiện giao thông công c ng…  

2. Giao  uyện Đoàn Cẩm  uy n ch  đạo, phát đ ng phong trào trong các 

tổ ch c đoàn,  ực  ượng đoàn thanh ni n toàn huyện tiếp tục ra quân hỗ trợ 

người d n cài đặt và sử dụng các  ng dụng khai báo y tế điện tử nêu trên. Trong 

quá trình hỗ trợ cần thực hiện nghiêm túc "5K" theo khuyến cáo của B  Y tế. 

3.  hung quản  ý các cơ s  cách  y y tế tập trung huyện và Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn ch  đạo các cơ s  cách ly y tế tập trung và các đơn vị quản lý 

người cách ly y tế tại nhà hướng dẫn người cách ly cập nhật tình trạng s c khỏe 

hàng ngày vào Tờ khai y tế (http://tokhaiyte.vn).  

4. Trong trường hợp các thôn/tổ dân phố phải thực hiện phong tỏa: Lãnh 

đạo địa phương ch  đạo tất cả người dân trong khu vực phong tỏa cập nhật tình 

trạng s c khỏe hàng ngày vào Tờ khai y tế (http://tokhaiyte.vn). 

5. Các phòng, ban, đơn vị, U    các  ã, thị trấn: chủ đ ng rà soát, đảm 

bảo m i đi u kiện thực hiện ch  đạo, đi u hành, giải quyết công việc trực tuyến 

(trừ văn bản mật) qua hệ thống quản  ý văn bản và đi u hành (TD-Office ; đảm 

bảo công khai, minh bạch thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử; đẩy mạnh 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến m c đ  3, m c đ  4. Tăng cường tuyên 

truy n, khuyến khích và ưu ti n người dân, doanh nghiệp n p h  sơ thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong 

thực hiện các thủ tục hành chính nhất  à trong thời điểm dịch Covid-19 đang 

di n biến rất ph c tạp. 

6.  iao Văn phòng  Đ  -U    huyện thực hiện đăng ký, kh i tạo mã 

QR-Code cho cơ quan U    huyện và thực hiện in và dán Mã QR-Code   vị 

trí d  nh n thấy để người dân thực hiện qu t mã QR-Code khi đến giao dịch. Bố 

trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên hệ công tác, giao dịch phải 

thực hiện quét mã QR-Code; thực hiện ch  đạo, đi u hành, tham mưu giải quyết 

công việc trực tuyến (trừ văn bản mật) qua hệ thống quản  ý văn bản và đi u 

hành (TD-Office). 

https://antoancovid.vn/
http://towkhaiyte.vn/
http://tokhaiyte.vn/
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7. Giao  hòng Văn hoá - Thông tin: Chủ trì, phối hợp với S  Thông tin và 

Truy n thông để được hướng dẫn khai thác dữ liệu khai báo y tế tr n địa bàn 

huyện để theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ Ban ch  đạo Phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện; đ ng thời triển khai các giải pháp công nghệ 

trong phòng, chống dịch. 

 hận được Công văn y u cầu các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể 

cấp huyện, U    các  ã, thị trấn nghi m túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
-  hư tr n; 

- S  Y tế; 

- S  Thông tin và Truy n thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành vi n  CĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, V TT. 

T . ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 Phạm V n Th n  
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HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI GIẢI PH P    T QR-Code 

TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH B NH COVID-19. 

(Kèm theo  ông văn số 1262/UBND-VHTT ngày  12/5/2021 của      hu ện  

 

1. Mục đích. 

Hỗ trợ công tác truy vết dịch bệnh Covid-19 trong trường hợp phát hiện 

ca nhi m trên địa bàn t nh  à Tĩnh. 

2. Cơ chế hoạt động. 

Tại tất cả các cơ quan, đơn vị, trung t m thương mại, chợ, cơ s  khám 

chữa bệnh, trường h c h  kinh doanh …  đ u đặt bảng QR-Code theo quy định 

của Ban ch  đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 gười d n khi đến các địa điểm tr n đ u phải khai báo y tế bằng mã QR-

Code để xác nhận điểm đến. 

3. Quy trình thực hiện. 

3.1. Đối với thực hiện đ n  ký mã QR-Code. 

 ước 1: Truy cập địa ch  https://tokhaiyte.vn của Ban ch  đạo Quốc gia 

Phòng chống dịch Covid19 để thực hiện khai báo thông tin  T n điểm kiểm soát 

dịch/Số điện thoại/ Địa ch  liên hệ yêu cầu phải chính  ác….  

- Bấm vào phần đăng ký  

 
 

 

- Đi n hết các thông tin của đơn vị vào phần đăng ký điểm kiểm dịch sau 

đó ấn đăng ký 

https://tokhaiyte.vn/
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 ước 2: Hệ thống cung cấp cho đơn vị m t Mã QR-Code và tài khoản, 

quy n truy cập. 

 
 

 ước 3: Các cơ quan, đơn vị thực hiện in và dán Mã QR-Code   vị trí d  

nhìn nhất để người dân thực hiện quét mã QR-Code khi đến và đi.  ố trí người 

giám sát để đảm bảo 100% người đến liên hệ công tác, người đến sử dụng dịch 

vụ phải thực hiện quét mã QR-Code. 

Lưu ý: Việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch (tạo mã QR-Code) có thể 

thực hiện theo tầng nhà, bộ phận, khoa, phòng, đơn vị nhỏ trong một cơ quan 

lớn hoặc tòa nhà lớn để truy vết thuận lợi hơn sau nà  khi cần. Tổ chức tập 
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huấn, hướng dẫn và yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động 

cài đặt và khai báo y tế thông tin cá nhân trên thiết bị di động, cụ thể: 

  ước 1: Truy cập vào  ng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) 

để tìm và tải các  ng dụng với t n “Vietnam  ea th  ec aration” “ covi”, 

“  uzone” cài đặt  ng dụng tr n điện thoại di đ ng. 

 ước 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di đ ng để 

nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống. 

 ước 3: Ch n ch c năng “ hai y tế báo y tế” để cập nhật các thông tin 

cần thiết theo mẫu của B  Y tế ban hành và kích “ ửi thông tin”. 

 ước 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự đ ng trả lại m t 

mã QR-Code cho người dân thực hiện quét mã QR-Code khi đến/đi  Check 

in/Check out) tại các nơi y u cầu. 

Khi hoàn thành hệ thống sẽ tự đ ng trả lại 01 MÃ QR-CODE cho từng 

người dân, với mã này có thể thực hiện “Check-in/Check-Out y tế” tại các nơi 

yêu cầu khai báo. 

Lưu ý:  gười dân ch  phải thực hiện quét mã QR-Code khi đến làm việc 

“Check in”, khi rời cơ quan ch  cần ấn nút “Check out” tr n điện thoại. Nếu 

không có điện thoại thông minh người dân có thể thực hiện “ hai báo y tế” bằng 

cách truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn trên máy tính có kết nối internet./. 
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