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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐẢO 
 

Số:         /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện khai báo y 

tế điện tử phục vụ phòng chống dịch 

Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Đảo, ngày        tháng  5  năm 2021 

 

         Kính gửi:   

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể; 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện;  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên địa bàn 

huyện. 

 

  Thực hiện Công văn số 3196/UBND-VX3 ngày 07/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19.  Để triển khai có hiệu quả ứng dụng khai báo y tế điện tử 

qua mã QR-code, trên các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone theo hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Ủy 

ban nhân dân huyện Tam Đảo đề nghị: 

1. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

1.1. Triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến 100% cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đơn vị trực thuộc cài đặt và sử dụng 

các ứng dụng khai báo y tế điện tử, bao gồm: Tờ khai y tế, “NCOVI”, 

“Bluezone”,  “Vietnam Health Declaration”,  (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục đính 

kèm). Đồng thời, mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên, vận động người trong gia 

đình, người thân, người quen cài đặt và sử dụng. 

1.2. Mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký điểm khai báo y tế (Chi tiết tại 

Phụ lục đính kèm) và dán công khai mã QR-code của đơn vị tại địa điểm khai báo 

y tế tại đơn vị để mỗi cán bộ, người dân, khách thăm thực hiện khai báo y tế khi 

đến làm việc. 

1.3. Đối với các phòng: Văn hoá và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục 

và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các khu vui chơi - giải trí, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, chợ, siêu thị, trường học, doanh nghiệp sản 

xuất, nơi làm việc … trực thuộc quản lý thực hiện đăng ký điểm khai báo y tế và 
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dán công khai mã QR-code của cơ sở để lưu lại các thông tin phục vụ truy vết khi 

cơ quan chức năng yêu cầu. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT huyện 

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền để mọi người dân hiểu, biết cách sử 

dụng, tự khai báo trên ứng dụng để có mã QR-code của cá nhân. Qua đó ứng dụng 

mã QR-code để thực hiện khai báo y tế khi đến các địa điểm nơi cộng cộng. Tiếp 

tục truyền thông về lợi ích của việc khai báo y tế điện tử trong phòng chống dịch 

COVID-19 để người dân cùng thực hiện. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

Là đầu mối triển khai thực hiện trên địa bàn huyện,  phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan để kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc để triển khai có 

hiệu quả, đồng bộ trong toàn huyện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 

thực hiện./ 

 

Nơi nhận: 

- TTHU-TT HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- BCĐ Covid-19 huyện; 

- Công thông tin giao tiếp điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
 

 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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Phụ lục  

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ 

 QUA MÃ QR-code TẠI CÁC ĐIỂM CÔNG CỘNG 

 (Kèm theo Văn bản số    /UBND-VP, ngày      /5/2021 của UBND huyện Tam Đảo) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Khai báo y tế là việc người dân cung cấp thông tin y tế cá nhân cho đơn vị 

quản lý phục vụ mục địch kiểm soát dịch bệnh. Thông tin bao gồm: thông tin cá 

nhân, lịch trình di chuyển, tiền sử tiếp xúc và diễn biến sức khoẻ. 

 - Khai báo y tế điện tử giúp người dân dễ dàng, thuận tiện trong khai báo y 

tế thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi người dân, cơ sở khai báo có một 

mã QR-code riêng, không trùng lặp giúp thuận tiện định danh và bảo mật thông tin, 

giúp cho quá trình truy vết trong phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo thuận lợi. 

2. Yêu cầu 

Mỗi người dân cần khai báo trung thực, chính xác về tiền sử tiếp xúc, lịch 

trình di chuyển và diễn biến sức khoẻ để cơ quan chức năng thuận lợi trong quá 

trình điều tra dịch tễ. Góp phần truy vết, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG  

1. Toàn bộ người dân cần thực hiện khai báo y tế khi đến các cơ sở công 

cộng.  

2. Điểm kiểm dịch là những nơi công cộng, bao gồm: các cơ quan, xí nghiệp 

tổ chức, đoàn thể; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà nghỉ,…), điểm 

du lịch, vui chơi, giải trí; trường học, trung tâm giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề; 

bệnh viện, phòng khám trong và ngoài công lập, Trạm Y tế; Trung tâm thương 

mại, nhà hàng, siêu thị, chợ; Cơ sở sản xuất, kinh doanh,… (có sẵn các lựa chọn 

điểm kiểm dịch khi đăng ký gồm: Bệnh viện, chung cư, chốt kiểm dịch, công sở, 

cửa hàng, dịch vụ, giải trí, hộ kinh doanh cá thể, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, 

nhà thuốc, siêu thị, trường học) 

III. QUY TRÌNH KHAI BÁO Y TẾ TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÔNG CỘNG  

Bước 1: Thực hiện Khai báo y tế (trên địa chỉ https://tokhaiyte.vn/ hoặc trên 

ứng dụng “Bluzone” “Ncovi”). 

 Bước 2: Lấy mã QR-code (tại ứng dụng, chụp ảnh hoặc in trên giấy).  

Bước 3: CHECK IN (Khi đến điểm khai báo sử dụng ứng dụng quét mã QR-

code của điểm khai báo hoặc đưa mã QR-code của bản thân đến cán bộ tại điểm 

khai báo để check in) 

 Bước 4: CHECK OUT (Khi trở về sử dụng Quét mã QR-code của điểm 

khai báo hoặc đưa mã QR-code của bản thân đến cán bộ tại điểm khai báo để 

check out). 

IV. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 
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1. Đối với các điểm kiểm dịch 

 Thực hiện đăng ký điểm kiểm dịch theo các bước như sau:  

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin 

(Tên điểm kiểm soát dịch/Số điện thoại/ Địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác….) 

Bước 2: Hệ thống cung cấp cho đơn vị một Mã QR-code  

Bước 3: Các vị thực hiện dán Mã QR-code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân 

thực hiện quét. 

 Lưu ý: trong trường hợp in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện 

thoại của người được phân quyền để quét. 

2. Đối với người dân 

2.1. Nhận mã QR-code cá nhân  

a. Người dân có sử dụng điện thoại thông minh (Smart phone)  

- Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) để 

tìm và tải các ứng dụng “Vietnam Health Declaration” “Bluzone” “Ncovi” cài đặt 

ứng dụng trên điện thoại di động.  

- Nhập các thông tin cá nhân và khai báo y tế; sau khi hoàn thành, ứng dụng 

sẽ trả mã QR-code để phục vụ check in tại các địa điểm công cộng.  

b. Người dân không sử dụng điện thoại thông minh  

- Sử dụng máy tính tại điểm khai báo truy cập vào đường dẫn 

https://tokhaiyte.vn để khai báo và in mã QR-code của bản thân.  

- Sử dụng điện thoại thông minh có cài đặt các ứng dụng khai báo y tế của 

cán bộ hướng dẫn khai báo (vào chức năng khai hộ).  

Lưu ý: Trong trường hợp 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 (ưu tiên sử dụng tại các cơ sở y tế để đẩy nhanh 

thời gian khai báo y tế).  

2.2. Check in/Check out  

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 để 

khai báo. 

 Hình thức quét QR-code 

 - Người dân quét QR-code đã được dán sẵn tại điểm khai báo để thực hiện 

check in/check out. 

 - Trong trường hợp người dân không có điện thoại thông minh, người dân 

có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống 

(tokhaiyte.vn) để được in Mã QR-Code xác nhận hoặc đọc Số điện thoại để được 

xác nhận.  

Lưu ý: ưu tiên sử dụng ứng dụng “Vietnam Health Declaration” hoặc địa 

chỉ https://tokhaiyte.vn/ để thực hiện khai báo y tế điện tử để đồng bộ giữa các 

ứng dụng.  
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