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COVID-19 bằng mã QR 

Thanh Hóa, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 

111/CNTT-DLYT 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 giúp cơ quan y tế kịp thời phát hiện các trường hợp lây nhiễm 

bệnh COVID-19, giúp cho việc ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly, dập dịch bệnh 

COVID-19 có hiệu quả, Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị y tế trong 

tỉnh triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị, 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 khi sử dụng 

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

2. Các đơn vị, địa phương 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 QRCode cho đơn vị mình tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn (bao gồm 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… ); 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 (đông người ra vào, bảo đảm kiểm soát được). 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 khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y 

tế; NCOVI; Bluezone.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh và truyền hình, Báo 

Thanh Hóa: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

người dân được biết, hiểu rõ và thực hiện khai báo y tế  ằng QR-Code theo quy 

định của Bộ Y tế.  



2 
 

 

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  áo cho người nhập cảnh: 

đồng chí Hoàng Văn Ngọc, 0912 910 428). 

Sở Y tế, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh, kính đề nghị các Sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các 

cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện./.  

(Hướng dẫn Khai báo y tế bằng QR-Code theo phụ lục đính kèm) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- TT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ (để phối hợp); 
- Lưu: VT, NVYPhướcHN (02). 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trịnh Hữu Hùng 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


		hungth.syt@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-06T23:03:58+0700


		syt@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-07T18:46:33-0800


		syt@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-07T18:46:52-0800


		syt@thanhhoa.gov.vn
	2021-03-07T18:48:08-0800




