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Số          /SYT-NVY 
V/v hướng dẫn sử dụng các ứng 

dụng khai báo y tế và phát hiện 

tiếp xúc gần phục vụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nam, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 Thực hiện Công văn số 1553/UBND-KGVX ngày 24/6/2021 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hôi; 

 Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn sử dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện 

tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế đề nghị các sở, 

ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, bộ phận thuộc/trực thuộc quản lý: 

1. Triển khai thực hiện Quyết định 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ 

Y tế (có Quyết định gửi kèm theo) và lưu ý một số nội dung cụ thể sau: 

- Để được nhận mã QR-Code: Các cơ quan, đơn vị truy cập vào địa chỉ 

https://tokhaiyte.vn và khai báo thông tin của đơn vị (Tên đơn vị/Số điện thoại/ 

Địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác), hệ thống này sẽ tự động sinh ra mã QR-

Code (chỉ mã QR-Code này mới có thể tiếp nhận quét mã trên các điện thoại 

thông minh đã khai báo thành công từ các phần mềm khai báo y tế điện tử: 

Vietnam Health Declaration (VHD), Bluzone, NCOVI.  

- In và dán mã QR-Code ở các vị trí dễ nhìn, dễ thấy (khu vực cổng ra 

vào, nơi tập trung đông người, điểm có nhiều người qua lại, điểm sàng lọc phân 

luồng…) để người dân, khách đến làm việc, người bệnh… để thực hiện khai báo 

y tế bằng hình thức quét mã QR-Code. 

2. Tăng cường tuyên truyền vận động, phổ biến, hướng dẫn cho toàn thể 

cán bộ, nhân viên, người đến làm việc sử dụng các ứng dụng khai báo y tế trên 

điện thoại thông minh để thực hiện khai báo y tế điện tử nhanh, thuận tiện. 

3. Cử cán bộ đầu mối thường xuyên kiểm tra tài khoản quản lý của cơ 

quan, đơn vị; thông báo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp điều 

tra, truy vết những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, người có yếu tố dịch tễ 

liên quan Covid-19. 

Sở Y tế đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp chỉ đạo. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở Y tế;  

- Các đơn vị trong Ngành; 

- PYT các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Trương Thanh Phòng 

https://tokhaiyte.vn/
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