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V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử 

phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 bằng mã QR 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021 
 

  

Kính gửi: 
 

 - Các Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để tiếp tục triển khai 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng 

trong cộng đồng; giúp cho việc truy vết, ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập 

dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch  

COVID-19 đề nghị: 

1. Các Bộ, Ngành và các địa phương 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, 

sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone. 

2. Các Bộ, Ngành và các địa phương theo thẩm quyền quản lý, chỉ đạo: 

a) Tất cả các cơ quan, bệnh viện, 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… (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) đẩy mạnh ứng dụng 

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

QRCode cho cơ quan, đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn. Đồng thời 

thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan, đơn vị hằng ngày đối với khách đến và đi 

thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; 

NCOVI; Bluezone; cập nhật mức độ an toàn COVID-19 các khu vực lên  t rang 

antoancovid.vn. 

b) Các cơ sở cách ly tập trung và các đơn vị quản lý người cách ly tại nhà 

hướng dẫn người cách ly cập nhật tình trạng sức khỏe hằng ngày vào Tờ  khai y 

tế (https://tokhaiyte.vn). 

https://tokhaiyte.vn/
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c) Các địa phương có dịch bệnh, phải chỉ đạo người dân ở khu vực cách ly 

(Tổ dân phố, xóm, thôn, bản, phường, quận, huyện,…) cập nhật t ình t rạng sức 

khỏe hằng ngày vào Tờ khai y tế (https://tokhaiyte.vn). 

3. Khi các Bộ, Ngành và các địa phương 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: 0915211112 (đồng chí Nguyễn 

Bá Hùng). 

Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, Ngành và các địa phương quán t riệt và ch ỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc t riển khai, thực 

hiện và chịu trách nhiệm tập thể, cá nhân trước Ban Ch ỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19. 

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

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

tokhaiyte: Đồng chí Lưu Thế Anh, 0974 328 879; đồng chí Nguyễn Bá Hùng, 

0915 211 112; về quy trình thực hiện và nội dung khai báo cho người nhập cảnh: 

đồng chí Hoàng Văn Ngọc, 0912 910 428)./.  

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c); 
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh 

tra Bộ Y tế; 

- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để t/h); 

- Các BV trực thuộc Bộ Y tế (để t/h); 
- Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội 

(VIETTEL); 

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

(VNPT); 

- Công ty Cổ phần BKAV; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
      

 

 

 
Đỗ Xuân Tuyên 

Thứ trưởng Bộ Y tế 
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