
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-NVY 
V/v đẩy mạnh khai báo y tế 

điện tử phục vụ phòng,  

chống dịch COVID-19  

bằng mã QR-Code 

 
    Bình Định, ngày       tháng      năm 2021 

  

 
              

      Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
 

 

Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử 

phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; Sở Y tế đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị đẩy mạnh việc khai khai báo y tế tại đơn vị mình, cụ thể như 

sau: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến tỉnh, huyện, xã tăng cường 

phân luồng, sàng lọc và thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với đến khám, chữa 

bệnh, người đến liên hệ công tác; khai thác kỹ quán trình di chuyển và các yếu 

tố dịch tễ liên quan của những trường hợp có biểu hiện ho, sốt…để kịp thời cách 

ly, lấy mẫu xét nghiệm (các trường hợp ho, sốt…không có thẻ BHYT cần ghi 

nhận thông tin về CMND/CCCD, địa chỉ thường trú, số điện thoại để phục vụ 

việc truy vết khi cần). 

2. Các đơn vị nhanh chóng triển khai đăng ký điểm kiểm soát dịch và thực 

hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét mã QR-

Code khi đến và đi. Bố trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên hệ 

công tác, người đến sử dụng dịch vụ y tế phải thực hiện quét mã QR-Code. 

3. Triển khai việc thực hiện khai báo y tế điện tử cho toàn bộ nhân viên y 

tế, người lao động; hướng dẫn bệnh nhân và người nhà thực hiện khai báo y tế 

điện tử bằng các phần mềm do Bộ Y tế phát hành như “Vietnam Health 

Declaration”, “NCOVI”, “Bluezone”, trường hợp không có điện thoại thông 

minh thì có thể thực hiện “Khai báo y tế” bằng cách truy cập đường dẫn 

https://tokhaiyte.vn trên máy tính có kết nối internet.  

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lê Quang Hùng 
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