
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STTTT-BCVT 
V/v hướng dẫn cài đặt và thiết lập điểm kiểm 

soát dịch Covid-19 bằng các ứng dụng điện tử. 

 

    Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông. 

Trước diễn biến phức tạp của bệnh Covid-19, nhằm tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc kiểm soát dịch bệnh, Sở Thông tin và Truyền thông 

trân trọng đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai điểm kiểm soát dịch và khai báo y 

tế bằng mã QR-Code cụ thể:  

- Đăng ký điểm kiểm soát dịch và thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ 

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

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

y tế phải thực hiện quét mã QR-Code.  

- Triển khai việc thực hiện cài đặt ứng dụng và khai báo y tế điện tử cho toàn 

bộ cán bộ, nhân viên, người lao động đồng thời hướng dẫn cho người nhà thực 

hiện khai báo y tế điện tử bằng các phần mềm như “Vietnam Health Declaration” 

“NCOVI”, “Bluezone”, trường hợp không có điện thoại thông minh thì có thể thực 

hiện “Khai báo y tế” bằng cách truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn trên máy 

tính có kết nối internet.       

 (Hướng dẫn chi tiết các nội dung ở phụ lục kèm theo) 

- Mọi vấn đề vướng mắc cần phối hợp, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và 

Truyền thông (gặp đ/c Hồ Thị Phương Lan – Trưởng phòng Bưu chính viễn thông; 

điện thoại 0207.6251.899; 0915.160.266).  

Việc triển khai ứng dụng phục vụ công tác quản lý tiếp xúc, truy vết các ca 

lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu được nhiều 

người dân cùng sử dụng. Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, 

địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai./. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) 
- Ban Giám đốc;  
- Lưu VT, BCVT.                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 
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Phụ lục:  

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

ĐIỆN TỬ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH. 

 

I. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐIỂM KIỂM DỊCH 

(Dành cho các điểm công cộng) 

Tổng đài hỗ trợ: 1900.9095 

      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: 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). 
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

      Người dân có thể thực hiện bằng 02 hình thức để có thể “ Khai báo y tế”  

      Cách 1: Truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn để khai báo trực tuyến. 

      Cách 2: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store 

(IOS) để tìm và tải ứng dụng các ứng dụng “Vietnam Health Declaration” 

“Bluzone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.  

CÁCH 1 – KHAI BÁO TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE 

      Người dân có thể thực hiện “Khai báo y tế” bằng sử dụng các trình duyệt web 

như Firefox/ Côc Côc/ Chrome bằng cách truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn 

trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet.  

 BƯỚC 1:  

      (1) Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn  

      (2) Nhập chính xác Số điện thoại di động để nhận được Mã OTP (Mã bảo mật) 

từ hệ thống.  

      (3) Hệ thống gửi lại Mã OTP cho người dân qua tin nhắn “IT-antiNCOV” trên 

điện thoại.  

      (4) Thực hiện nhập Mã OTP để vào hệ thống  

BƯỚC 2:  

      (1)Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin “HỌ TÊN/ SỐ CĂN CƯỚC 

CÔNG DÂN/ NĂM SINH/ GIỚI TÍNH… (Hoặc có Khai hộ người thân) (!) 

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. (2) Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên 

tờ khai để xác nhận gửi thông tin. (3) Khi hoàn thành hệ thống sẽ tự động 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.  

 

CÁCH 2 – KHAI BÁO TRỰC TUYẾN TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

     Người dân có thể thực hiện “Khai báo y tế” trên điện thoại di động bằng cách 

tải các ứng dụng về máy cá nhân.  

      BƯỚC 1: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store 

(IOS) để tìm và tải các ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” 

“Bluzone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.  

     BƯỚC 2: 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” để cập nhật các thông tin cần 

thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ y tế ban hành và “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.  



4 

     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”)  

III. 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 để 

khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh thì 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. 

 

Mẫu tham khảo do sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện và dán tại cửa 

ra vào.  
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

  

THÔNG BÁO 

Thực hiện quét mã QR code khi ra/vào cơ quan 

 

Để chung tay phòng, chống dịch bệnh  

Covid-19, từ ngày 11/5/2021, khách đến liên 

hệ công tác tại Sở Thông tin và Truyền 

thông và cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở khi ra/vào cơ quan 

phải thực hiện quét mã QR code (theo 

hướng dẫn ở hình bên). 

 

 

 

Xin chân thành cảm ơn! 
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CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Quét mã QR xác nhận ra/vào địa điểm công cộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG 

Địa chỉ: 274, đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang 

 

 

Hướng dẫn sử dụng: 

- Mở ứng dụng Bluezone 

hoặc NCOVI hoặc Vietnam 

Declaration Health trên điện 

thoại di động.  

Nếu chưa cài đặt, hãy vào CH 

Play hoặc App Store để cài đặt. 

- Sử dụng chức năng Quét mã 

QR của các ứng dụng trên và 

hướng chụp về mã QR của 

chúng tôi ở hình bên cạnh. 
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