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Số: 1739/UBND-VHTT 
V/v tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phòng 

chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 
 

Yên Châu, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

 
        Kính gửi:   

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 Qua theo dõi trên phần mềm Trung tâm công nghệ phòng chống dịch 

Covid-19 quốc gia tại địa chỉ http://quanly.bluezone.gov.vn. Đến ngày 

23/8/2021, trên địa bàn huyện Yên Châu có 371 điểm tạo và niêm yết mã QR, số 

lượng điểm hoạt động 46/371, lượt người quét 1.204 lượt. 

Để góp phần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, ban, ngành đoàn thể đóng trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung triển khai quyết liệt việc cài đặt bluezone, khai báo y tế điện 

tử để mỗi người dân đều có mã QR cá nhân; mỗi điểm công cộng phải có mã 

QR công cộng và yêu cầu tất cả người dân phải thực hiện quét mã QR khi đến 

các điểm công cộng trên địa bàn. 

2. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tiếp tục phát động chiến dịch 

triển khai các nền tảng công nghệ đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên 

trong huyện để trở thành lực lượng nòng cốt trong hướng dẫn, giám sát việc thực 

hiện trong cộng đồng. 

3. Đề nghị các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện tích cực hỗ 

trợ các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai các hình thức họp, làm việc 

trực tuyến. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực quét mã QR trong cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và người dân. 

(Có hướng dẫn gửi kèm) 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. UBND huyện;  

- Các cơ sở lưu trú trên địa bàn; 
- Lưu: VT, VHTT, Lữ …b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
 

http://quanly.bluezone.gov.vn/


HƯỚNG DẪN 

Khai báo y tế qua mã QR code 

 phục vụ cho công tác phòng chống Covid - 19 

 

I. ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐĂNG KÝ ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH (Bao gồm 

các cơ quan đơn vị, Doanh nghiệp, nhà nghỉ du lịch……) 
 

1. Truy cập vào đường line: https://tokhaiyte.vn/ 

2. Chọn mục đăng ký điểm kiểm soát dịch và thực hiện các bước đăng 

ký. 

3. Niên yết mã QR – Code để cho công dân khi đến giao dịch quét mã 

QR – Code. 

II. ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẾN ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH 
 

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

(IOS) để tìm và tải một trong số các ứng dụng với tên “Vietnam Health 

Declaration” “Ncovi”, “Bluezone” 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” để cập nhật các thông tin cần 

thiết theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và kích “Gửi thông tin”. 

Bước 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một 

mã QR-Code cho người dân thực hiện quét mã QR-Code khi đến/đi (Check 

in/Check out) tại các nơi yêu cầu. 

* Lưu ý: Người dân  cần phải thực hiện quét mã QR-Code “Check in” 

khi đến làm việc tại cơ quan, công sở hoặc các điểm có yêu cầy quét mã QR-

Code; khi rời cơ quan, địa điểm đến chỉ cần ấn nút “Check out” trên điện 

thoại.  

Nếu không có điện thoại thông minh người dân 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 

Hướng dẫn kiểm tra các tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch 

qua mã QR - Code của Ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” 
 

I. ĐỐI VỚI CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH 

1. Thực hiện công bố, niêm yết mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ 

quan sát để khách du lịch kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và 

giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua ứng dụng “Du lịch 

Việt Nam an toàn”. 

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản 

theo hướng dẫn trên website; 

Bước 2: Đăng nhập hệ thống và thực hiện tự đánh giá an toàn Covid-19 

trong tình hình mới của đơn vị theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ 

sở lưu trú du lịch” có trong hệ thống. 

2.Hàng ngày các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục thực hiện, thường xuyên 

tự đánh giá và cập nhật trên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn 

của Bộ VHTTDL tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9/11/2020 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (lưu ý: Các cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng 

hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở 

kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống). 

Trong quá trình tự đánh giá an toàn Covid-19, các cơ sở lưu trú du lịch 

có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với ông Trần Quang Huy, điện thoại: 

0906.150.276, email: titc@vietnamtourism.gov.vn để được hướng dẫn và giải 

đáp. 

II. ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH 

 

1. Khách du lịch khi đến một cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần sử dụng điện 

thoại có cài đặt ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. 

2. Chọn tính năng check-in quét mã QR của cơ sở để kiểm tra Cơ sở lưu 

trúdu lịch đã đăng ký an toàn Covid-19 hay chưa. Đồng thời du khách có thể 

đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch có tuân thủ 

theo quy định hay không.  

Nếu chưa cài đặt, khách du lịch có thể quét mã QR Code dưới đây tải ứng 

dụng Du lịch Việt Nam an toàn để tra cứu thông tin về các cơ sở lưu trú du lịch 

an toàn Covid-19. 

 
 
 

http://safe.tourism.com.vn/
mailto:titc@vietnamtourism.gov.vn
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