
            UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  541/STTTT-CNTT-BCVT An Giang, ngày 02  tháng 6  năm 2021 
V/v hướng dẫn triển khai giải pháp công nghệ 

phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 trong 

tình hình mới.  

  

 

Kính gửi: 

 

 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành;  

- Các Hội, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông. 

 

Thực hiện Thông báo số 238/TB-VPUBND ngày 28/5/2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 06/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có phát hành Công văn 

số 428/STTTT-CNTT-BCVT về việc đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng 

các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai giải pháp công nghệ 

phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Tạo mã QR cho điểm kiểm soát dịch: 

Việc tạo mã QR cho điểm kiểm dịch y tế được thực hiện tại địa chỉ: 

http://tokhaiyte.vn/ (Phụ lục 1 và clip hướng dẫn tạo mã QR cho điểm kiểm 

dịch). 

2. Hướng dẫn khai báo y tế: 

 Tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ để thực hiện khai báo y 

tế theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. Việc khai báo y tế được thực hiện 

tại địa chỉ: http://tokhaiyte.vn/ hoặc các ứng dụng như Bluezone, NCOVI, 

Vietnam Health Declaration và được thực hiện khai báo trên thiết bị di động 

như sau: 

2.1. Khai báo qua ứng dụng Bluezone (BLZ): 

- Phụ lục 2 

2.2. Khai báo qua ứng dụng NCOVI: 

- Phụ lục 3. 

KHẨN 

http://tokhaiyte.vn/
http://tokhaiyte.vn/


2 

 

3. Hướng dẫn quét mã QR: 

Sau khi thực hiện khai báo y tế thành công, sẽ thực hiện các bước quét 

mã QR vào/ra như sau: 

3.1. Quét mã bằng ứng dụng (App) VHD:  

- Xem Clip hướng dẫn quét mã QR bằng VHD 

3.2. Quét mã bằng ứng dụng (App) BLZ:  

- Xem Clip hướng dẫn quét mã QR bằng BLZ 

3.3. Quét mã bằng ứng dụng (App) Ncovi: 

- Xem Clip hướng dẫn quét mã QR bằng NCOVI 

4.  Đề nghị 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… triển khai “Hệ thống ghi nhận người đến và đi tại các 

địa điểm công cộng” đối với khách ra, vào hàng ngày bằng cách quét mã QR 

code. 

 Để thuận tiện trong quá trình theo dõi, thống kê ghi nhận người đến và 

đi khi quét mã QR code, khuyến nghị người dùng sử dụng ứng dụng Vietnam 

Health Declaration (VHD) hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone (BLZ) để thực hiện 

quét mã QR code. 

5. Thống kê thông tin đến/đi được thực hiện tại địa chỉ: 

http://tokhaiyte.vn/ hoặc thông qua ứng dụng Vietnam Health Declaration, thực 

hiện như sau: (tài khoản của người quản trị hệ thống) 

Bước 1: nhập http://tokhaiyte.vn   

Bước 2: nhập số điện thoại 

Bước 3: nhập mã OTP 

Bước 4: chọn "Trang quản trị"  

Bước 5: Chọn xem "Danh sách hành khách"  

6. Tất cả các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thường xuyên tự đánh 

giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 tại địa chỉ: 

https://antoancovid.vn/; kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn. 

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị khác triển khai thực hiện. 

7. Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin cán bộ được giao quản 

trị hệ thống khai báo y tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để phối hợp thực 

hiện truy vết, khoanh vùng khi có yêu cầu.  

Thông tin bao gồm: họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email và gửi 

về Sở Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 05/6/2021 để tổng hợp. 
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Trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông 

(Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông qua số điện thoại: 

0296.3500.666 hoặc 0296.3606.606) để hỗ trợ khi cần thiết. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng VHTT các huyện,thị xã, thành phố; 

- Sở TTTT: BGĐ, các phòng, trung tâm; 

- Cổng TTĐT (để công khai); 

- Lưu: VT, CNTT-BCVT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

   

                  

               

Nguyễn Thanh Hải 

 


		2021-06-02T07:37:39+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




