
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
 

Số:             /SYT-NVYD 

V/v hướng dẫn khai báo y tế điện tử 

phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 

bằng mã QR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày           tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

  

Thực hiện Văn bản số 111/CNTT-QLYT ngày 04/3/2021 của Cục Công 

nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 bằng mã QR; 

Để chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm/nghi nhiễm COVID-19 

và giúp cho việc truy vết ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly kịp thời hạn chế đến 

mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 có thể xuất hiện trên địa bàn 

tỉnh. Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 tỉnh) đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện/thành phố 

quan tâm, phối hợp và chỉ đạo nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân khai 

báo y tế điện tử thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: 

Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone. 

2. Căn cứ theo thẩm quyền quản lý, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sử dụng mã QR Code 

cho đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn (bao gồm các cơ quan, trường 

học, công ty, đơn vị, siêu thị, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán 

cà phê, phương tiện vận chuyển công cộng…);  

Các đơn vị thực hiện việc in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng QR 

Code ở vị trí phù hợp tại đơn vị mình (nơi nhiều người ra/vào, bảo đảm kiểm 

soát được...). Đồng thời thực hiện kiểm soát ra/vào cơ quan, đơn vị hằng ngày 

đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần 

mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone. 

https://tokhaiyte.vn/
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3. Khi các đơn vị có nhu cầu khai thác dữ liệu khai báo y tế, đề nghị liên 

hệ với cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế theo địa chỉ email: 

khaibaoyte@moh.gov.vn và số điện thoại: 0915 211 112. 

(Hướng dẫn Khai báo y tế bằng QR code xin gửi kèm theo Văn bản này)  

4. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện 

các nội dung trên tại Văn bản này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn giải quyết (đầu mối 

tokhaiyte: Đồng chí Lưu Thế Anh, số điện thoại: 0974 328 879; Đồng chí 

Nguyễn Bá Hùng, số điện thoại: 0915 211 112; về quy trình thực hiện và nội 

dung khai báo cho người nhập cảnh: Đồng chí Hoàng Văn Ngọc, số điện thoại: 

0912 910 428). 

Sở Y tế trân trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 các huyện/thành phố; 

- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng CM Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phong 
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