UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 441 /STTTT-BCVTCNTT

Lào Cai, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tạo các điểm kiểm dịch và thực
hiện khai báo y tế bằng QR Code trong phòng,
chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc và các
địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường: Chính trị tỉnh, Phân hiệu Đại học Thái
Nguyên, Cao đẳng Lào Cai.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 1969/UBND-VX
ngày 14/5/2021 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng,
chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tạo các điểm
kiểm dịch và khai báo y tế bằng QR Code trong phòng, chống dịch Covid-19 tại
các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:
I. Đối tượng áp dụng:
Trụ sở các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; các khu công nghiệp, nhà
máy, xí nghiệp, sản xuất kinh doanh; trung tâm thương mại, siêu thị; khu chung
cư; trường học; các cơ sở khám chữa bệnh; bến tàu, xe và các phương tiện giao
thông công cộng; các cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ; các cơ sở lưu trú; chợ đầu
mối, chợ dân sinh và các địa điểm, dịch vụ có tập trung đông người khác.
II. Nội dung thực hiện
Đề đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung
sau:
1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
thực hiện đăng ký điểm kiểm dịch theo hướng dẫn kèm Công văn này.
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị
trấn phối hợp triển khai hướng dẫn này đến toàn thể các đơn vị như mục I trên
địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tuyên truyền, đôn đốc,
quyết liệt triển khai. Tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế thông qua
các ứng dụng Bluezone, NCovi, Vietnam Health Declaration và sử dụng chức
năng quét QR Code của các ứng dụng trên khi đến và đi tại các điểm công cộng.
Chỉ đạo các tổ dân phố phổ biến các thông tin này trên các kênh thông tin của tổ
(như zalo, facebook...) đặc biệt là đối các cử tri thực hiện quyền bầu cử trong kỳ
bầu cử ngày 23/5/2021.
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3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo các trường học, tuyên
truyền, hướng dẫn học sinh khai thác sử dụng chức năng quét QR Code của các
ứng dụng trên khi đến và đi tại các điểm công cộng và hướng dẫn cho người nhà
thực hiện.
4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải, xây dựng phối hợp triển khai hướng dẫn
đến các doanh nghiệp vận tải hành khách (phương tiện vận tải hành khách đăng
ký như một điểm kiểm dịch) vận động hành khách cài đặt các ứng dung khai báo
y tế điện tử và quét QR code khi ra vào bến tàu, xe khi lên, xuống các phương
tiện vận tải hành khách.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng
Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;
điện thoại: 02143 828 669/0984 667 288 (gặp ông Tạ Ngọc Khánh).
Trên đây là hướng dẫn tạo các điểm kiểm dịch và khai báo y tế bằng QR
Code trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm công cộng, Sở Thông
tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá
nhân có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Các cơ quan báo chí TW thường trú tại Lào Cai;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, trung tâm;
- Lưu: VT, BCVTCNTT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Hùng Dũng
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU
TỔNG HỢP TẠI CÁC ĐIỂM KIỂM DỊCH
I. Đăng ký, quản trị thông tin QR Code cho các địa điểm công cộng
1. Đăng ký thông tin QR Code
Các địa điểm công cộng thực hiện “Đăng ký điểm kiểm dịch”:
Bước 1: Các Các địa điểm công cộng lựa chọn một trong 2 cách sau.
Cách thứ nhất: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn/dang-ky-diem-kiemsoat-dich để thực hiện khai báo thông tin (Tên điểm kiểm dịch/Số điện thoại/ Địa
chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác….) như hình ảnh kèm theo. Lưu ý: Các địa
điểm công cộng nên dùng cách này để thuận tiện cho in mã QR Code, truy cập,
quản lý tài khoản sau khi đăng ký.

Sau khi nhập đầy đủ vào các trường thông tin à Thực hiện nhập mã bảo
mật à Click Đăng ký để hoàn thành việc đăng ký điểm kiểm dịch.
Cách thứ 2: Trên ứng dụng NCOVI (có sẵn trên các kho ứng dụng, dùng
để khai báo y tế trên điện thoại thông minh). Lưu ý, cách này khó dùng hơn khi
không thuận tiện việc liên kết giữa điện thoại với máy tính và các thiết bị khác.
1. Tại giao diện phần 2. Nhấp chọn ĐĂNG KÝ 3. Nhập đầy đủ các thông tin
mềm chọn biểu tưởng ĐIỂM KIỂM DỊCH
và nhấn Đăng ký, hệ thống
sẽ báo “bạn đã đăng ký điểm
quét QR Code
kiểm dịch thành công”
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Bước 2: Sau khi đăng ký thành công điểm kiểm dịch trên trang
https://tokhaiyte.vn, sẽ hiển thị thông tin dưới dạng QR Code (như hình minh
họa bên dưới)

Chú ý: Sau khi đăng ký thành công trên trang https://tokhaiyte.vn, người đăng ký
có thể đăng nhập luôn trên website hoặc ứng dụng Vietnam Health Declaration
bằng chính số điện thoại đã đăng ký và thực hiện quản lý điểm kiếm dịch đã tạo.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân được giao quản lý điểm kiểm dịch thực hiện sao
chép, in, dán, hiển thị Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất tại các địa điểm công
cộng để người dân sử dụng điện thoại thông minh có các sẵn các ứng dụng với
tên “Vietnam Health Declaration (VHD)” “Bluezone” “Ncovi” quét “Check-in/
Check-Out y tế” khi đến và đi tại các địa điểm công cộng.
Đối với các địa điểm công cộng đã thành công đăng ký điểm kiểm dịch trên
trang https://tokhaiyte.vn, thực hiện kết nối máy tính với máy in và chọn biểu
tượng hình máy in
(bên cạnh chữ Mã QR) để in. Ngoài ra có thể sao
chép thông tin mã QR Code ra các file văn bản để bổ sung các thông tin cần
thiết trước khi in.
2. Quản trị thông tin QR Code
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Tại các địa điểm công cộng sau khi đăng ký điểm kiểm dịch trên
https://tokhaiyte.vn người quản trị có thể truy cập tài khoản quản trị trực tiếp
trên trang https://tokhaiyte.vn hoặc sử dụng ứng dụng “Vietnam Health
Declaration (VHD)” trên điện thoại để quản trị, thống kê các lượt khai báo y tế
của người dân khi đến/đi các địa điểm công cộng.
Cách 1 - Quản trị trên trang https://tokhaiyte.vn
Bước 1: Sau khi đã đăng kí thành công điểm kiểm dịch người dùng chọn
vào phần Trang quản trị

Bước 2: Người dùng chọn vào phần “danh sách hành khách” để kiểm tra
và theo dõi lượt check in và check out của người dân.

Bước 3: Người dùng quản trị có thể thêm người thông qua việc gán tên và
số điện thoại để phân quyền quản trị hệ thống cho các thành viên khác.

Cách thứ 2 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Vietnam Health
Declaration(VHD) để quản trị dữ liệu điểm đăng kí kiểm dịch trên điện
thoại
Bước 1: Cài đặt và cập nhật ứng
dụng Truy cập AppStore (với hệ ĐH
iOS) hoặc CHPlay (với hệ ĐH
Android), tìm kiếm tên ứng dụng là

Bước 2: Sau khi cài đặt xong mở ứng
dụng lên nhập số điện thoại mà bạn đã
đăng kí điểm kiểm dịch trước đó mã
OTP sẽ gửi về điện thoại của bạn,
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"VHD" và cài đặt

nhập mã sẽ đăng nhập thành công.

Bước 3: Bạn chọn vào phần “Quản lý
điểm kiểm dịch của bạn” để kiểm tra
theo rõi rà soát thống kê những người
đã check in và check out tại địa điểm
công cộng đã dán mã QR

Bước 4: Hiển thị bao gồm số điện
thoại, mã tờ khai, thời gian thực hiện
check in của người đã quét mã QR
code

Bước 5: Click vào phần “Quét QR” ở
phía dưới màn hình để xem 1 cách chi
tiết nhất về tờ khai y tế mà những người
đã quét mã QR code tại các điểm kiểm
dịch.

Bước 6: Hiển thị chi tiết gồm Tên
người khai báo, Số diện thoại, Thời
gian, Chi tiết tờ khai gồm các dấu
hiệu bệnh, lượt tiếp xúc.
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II. Hướng dẫn người dân khai báo y tế bằng điện thoại thông minh khi
đến/đi tại các địa điểm công cộng
1.Người dân truy cập vào kho ứng dụng Google Play (Android)
/AppStore (IOS) để tìm và tải ứng dụng các ứng dụng “Vietnam Health
Declaration” “Bluezone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông
minh và cập nhật thông tin cá nhân khai báo y tế. (trường hợp chưa cài đặt,
thực hiện tải phần mềm thông qua QR Code kèm theo văn bản này)
BƯỚC 1: (người dân đã tải về các phần mềm nêu trên vui lòng bỏ quả
bước này) Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS)
để tìm và tải các ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” “Bluezone”
“Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động của cá nhân.
BƯỚC 2: (người dân đã khai báo y tế tại một trong các phần mềm nêu trên
vui lòng bỏ quả bước này) Sau khi tải các ứng dụng về máy cá nhân, người dân
có thể thực hiện “Khai báo y tế” trên điện thoại di động bằng cách: Mở một
trong các ứng dụng đã tải về, thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện
thoại di động để nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống
BƯỚC 3: Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” trên phần mềm đã tải về để
cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ y tế ban
hành và nhấp chọn “Gửi thông tin”.
(!) Lưu ý: Với phần mềm “Vietnam Health Declaration” có thể nhớ Số thẻ
bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn “Có thẻ bảo hiểm y tế” để
nhập thông tin SỐ THẺ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân.
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BƯỚC 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một
mã “QR-CODE” cho người dân có thể sử dụng “Check-in/Check-out y tế” tại
các nơi yêu cầu.
(Các thông tin về lịch sử các lần khai sẽ được lưu trong “Tờ khai của tôi”).
2. Thực hiện Check-in/Check-out y tế: Khi đến các địa điểm cần xác
nhận ĐẾN VÀ ĐI hay còn gọi là “Check-in/ Check-Out y tế”, người dân sử
dụng chức năng “Quét QR” trên các hệ thống ứng dụng “Vietnam Health
Declaration” “Bluezone” “Ncovi” để khai báo. Lưu ý: người khai báo cần cập
nhật thông tin Tờ khai y tế trước khi thực hiện, để đảm bảo việc cập nhật thông
tin gần nhất với thời điểm Check-in/Check-out (có hướng dẫn check in trên
phần mềm Bluezone kèm theo văn bản này).
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QUÉT ĐỂ TẢI CÁC PHẦN MỀM KHAI BÁO Y TẾ TRỰC TUYẾN
1. Ứng dụng Bluezone

2. Ứng dụng VietNam Health Declaration

3. Ứng dụng NCOVI
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HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ, CHECK IN TRÊN BLUEZONE
1. Mở ứng dụng Bluezone
2. Chọn chức năng Khai
3. Truy cập chức năng khai
trên điện thoại thông minh
báo y tế để cập nhật tình
báo y tế và cập nhật đầy đủ
với giao diện như sau:
hình sức khỏe mới nhất
thông tin theo yêu cầu sau
đó chọn gửi tờ khai

4. Khai báo y tế thành công,
5. Tại màn hình chính
6. Ứng dụng tự động thông
ứng dụng có thông báo như chọn Quét mã check in. Sau báo check in thành công
hình dưới
đó Đưa máy ảnh đến mã
với thông tin như hình dưới
QR code của điểm kiểm
dịch
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Lưu ý: các ứng dụng NCOVI, VietNam Health Declaration thực hiện tương tự.

