
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:           /SYT-NVD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng 3 năm 2021
V/v hướng dẫn khai báo y tế điện 
tử toàn dân và khai báo y tế điện 

tử tại các điểm đăng ký kiểm dịch 
bằng mã QR-code

Kính gửi:
- Các cơ sở kinh doanh dược;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân;
           (gọi chung là các cơ sở)

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/02/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai cài đặt, sử dụng Bluezone và khai báo y tế 
điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 162/STTTT-CNN ngày 
23/2/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện khai báo y tế 
điện tử toàn dân và khai báo y tế điện tử tại các điểm đăng ký kiểm dịch bằng 
mã QR-code.

Để việc khai báo y tế điện tử toàn dân và khai báo y tế điện tử tại các cơ 
sở khám chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược đạt kết quả, Sở Y tế yêu cầu các 
cơ sở thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách truy cập website: tokhaiyte.vn → 
"Đăng ký điểm kiểm dịch" để thực hiện đăng ký; các cơ sở cần khai báo đầy đủ 
thông tin theo yêu cầu như: tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên 
hệ,… (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 3. Hướng dẫn đăng ký điểm kiểm soát dịch 
cho các chốt kiểm dịch và các địa điểm công cộng gửi kèm theo).

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký điểm kiểm dịch, cơ sở in mã QR- 
code của cơ sở, niêm yết tại vị trí ra vào của cơ sở và in kèm theo Hướng dẫn 
khai báo vào/ra bằng mã QR-code để người dân thực hiện khi đến cơ sở (Hướng 
dẫn chi tiết tại Phụ lục 2. Hướng dẫn Khai báo vào/ra bằng mã QR-code tại 
điểm đăng ký kiểm dịch gửi kèm).

2. Hướng dẫn người dân khi đến cơ sở thực hiện việc khai báo y tế điện tử 
toàn dân và khai báo y tế điện tử bằng mã QR-code khi đến cơ sở và sau khi rời 
khỏi cơ sở. 

- Khai báo y tế tại mục “Khai báo toàn dân” thông qua website 
tokhaiyte.vn hoặc tại mục “Khai y tế nội địa” qua ứng dụng Vietnam Health 
Declaration hoặc qua các ứng dụng Bluezone, Ncovi, “Smart Hải Dương”, trang 
Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương” (Hiện nay, tất cả đều được tích hợp 
chung vào một cơ sở dữ liệu) để khai báo y tế điện tử; đồng thời, công dân cần 
thực hiện việc cài sẵn ứng dụng Vietnam Health Declaration trên các thiết bị di 
động như smartphone, ipad,… 



- Sau khi khai báo thành công, công dân sẽ được cấp một mã QR-code 
phục vụ việc kiểm tra, giám sát ra/vào của công dân bằng mã QR code do các cơ 
sở và các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khác thực hiện (Hướng dẫn chi tiết 
tại Phụ lục 1. Hướng dẫn công dân khai báo điện tử; Phụ lục 2. Hướng dẫn 
Khai báo vào/ra bằng  mã QR code tại điểm đăng ký kiểm dịch gửi kèm).

Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, đề nghị các đơn vị 
liên hệ với Viettel Hải Dương (qua đ/c Nguyễn Văn Dũng, SĐT: 0988.886.366) 
để được hỗ trợ, giải đáp./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Viettel Hải Dương (để hỗ trợ);
- Phòng Y tế huyện/TP/TX (để chỉ đạo);
- Các phòng chức năng Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
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