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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:           /SYT-NVY 
V/v tiếp nhận tài khoản sử dụng 

nền tảng lấy mẫu và trả xét nghiệm 

COVID-19 

 

 

 

          An Giang, ngày        tháng 11 năm 2021 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa công lập và tư nhân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

 

Thực hiện Công văn số 702/CNTT-DLYT ngày 21/9/2021 của Cục Công 

nghệ thông tin Bộ Y tế về việc triển khai một số phần mềm hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 3627/SYT-NVY ngày 28/10/2021 của Sở Y tế về 

việc chia sẻ dữ liệu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trực tuyến qua ứng 

dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp nhận tài khoản nền tảng lấy mẫu và trả xét 

nghiệm COVID-19 theo hình thức trực tuyến (quanlymauxn.bluezone.gov.vn) 

và khẩn trương thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tiếp nhận và triển khai sử dụng tài khoản nền tảng xét nghiệm (đính kèm 

phụ lục tài khoản các đơn vị); 

2. Thực hiện đổi ngay mật khẩu và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin 

tài khoản, dữ liệu theo quy định. Quy tắc đặt mật khẩu: mật khẩu có ít nhất từ 

8 ký tự trở lên, trong đó có 01 ký tự là số, 01 ký tự là chữ in hoa và 01 ký tự đặc 

biệt (như: @, #, $...), vd như: Tramyte19@, Ttyt1234@. ……;  

3. Điều chỉnh một số nội dung Công văn số 3627/SYT-NVY như sau:  

3.1. Thực hiện nhập tất cả dữ liệu xét nghiệm COVID-19 vào nền tảng 

Xét nghiệm (quanlymauxn.bluezone.gov.vn). Đối với các trường hợp Xét 

nghiệm Dịch vụ sẽ dùng chức năng “Công bố kết quả”, kết quả xét nghiệm sẽ 

được gửi về ứng dụng PC-Covid để thông báo cho người dân được biết. Tài liệu 

hướng dẫn sử dụng đầy đủ tại địa chỉ: https://by.com.vn/wLm6gi;  

https://by.com.vn/wLm6gi
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3.2. Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý của kết quả xét 

nghiệm khi trả về ứng dụng PC-Covid; 

3.3. Tạm dừng việc kết nối trực tiếp API cho đến khi có thông báo mới. 

4.  Thông tin liên hệ phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế: Kỹ sư Nguyễn Thành 

Lợi, số điện thoại: 0907 010 200. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Sở TT&TT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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Phụ lục 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 

NỀN TẢNG HỖ TRỢ LẤY MẪU VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 

(Kèm theo Công văn số          / SYT-NVY ngày         /11/2021 của Sở Y tế) 
 

 
STT Tên đơn vị Tài khoản Mật khẩu Ghi chú 

1 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh An Giang 

admin.angiang Xetnghiem@123 Tài khoản quản trị 

xn.ttksbtag Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

dpmau.angiang Ab@123456 Tài khoản điều phối mẫu 

taodot.ag Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

laymau.ag Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

2 TTYT Thành phố Long Xuyên 
lm.ag.longxuyen Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.longxuyen Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

3 TTYT Thành phố Châu Đốc 
td.ag.chaudoc Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.chaudoc Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

4 TTYT Huyện An Phú 
lm.ag.anphu Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.anphu Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

5 TTYT Thị xã Tân Châu 
td.ag.tanchau Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.tanchau Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

6 TTYT Huyện Phú Tân 
lm.ag.phutan Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.phutan Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

7 TTYT Huyện Châu Phú 
lm.ag.chauphu Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.chauphu Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

8 TTYT Huyện Tịnh Biên 
lm.ag.tinhbien Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.tinhbien Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

9 TTYT Huyện Tri Tôn 
lm.ag.triton Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.triton Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

10 TTYT Huyện Châu Thành 
lm.ag.chauthanh Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.chauthanh Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 
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STT Tên đơn vị Tài khoản Mật khẩu Ghi chú 

11 TTYT Huyện Chợ Mới 
lm.ag.chomoi Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.chomoi Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

12 TTYT Huyện Thoại Sơn 
lm.ag.thoaison Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

td.ag.thoaison Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

13 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 

admin.ag.bvdkttag Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvdkttag Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvdkttag Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvdkttag Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

14 Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang 

admin.ag.bvdkkvtag Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvdkkvtag Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvdkkvtag Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.bvdkkvtag Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

15 Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 

admin.ag.bvdknt Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvdknt Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvdknt Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvdknt Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

16 Bệnh viên Đa khoa Bình Dân 

xn.ag.bvdkbdlx Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

td.ag.bvdkbdlx Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

admin.ag.bvdkbdlx Ab@123456 Tài khoản quản trị 

lm.ag.bvdkbdlx Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

17 Bệnh Viên Đa khoa Hạnh Phúc 

admin.ag.bvdkhp Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvdkhp Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvdkhp Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvdkhp Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

18 Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu 

admin.ag.bvdktc Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvdktc Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvdktc Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvdktc Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

19 Bệnh Viên Sản-Nhi 
admin.ag.bvsn Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvsn Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 
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STT Tên đơn vị Tài khoản Mật khẩu Ghi chú 

lm.ag.bvsn Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvsn Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

20 Bệnh Viên Tim Mạch 

admin.ag.bvtm Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvtm Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvtm Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvtm Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

21 Bệnh viện Mắt Long Xuyên 

admin.ag.bvmlx Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvmlx Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvmlx Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvmlx Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 

22 Bệnh Viên Mắt-TMH-RHM 

admin.ag.bvm Ab@123456 Tài khoản quản trị 

td.ag.bvm Ab@123456 Tài khoản tạo đợt xét nghiệm 

lm.ag.bvm Ab@123456 Tài khoản lấy mẫu xét nghiệm 

xn.ag.bvm Ab@123456 Tài khoản xét nghiệm 
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