
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TH 

V/v triển khai việc quét mã QR để 
quản lý thông tin người ra vào cơ 

quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục 
vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 

  

TP. Nam Định, ngày      tháng 07 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; 

 - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

 - Công an thành phố; 

 - Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện Công văn số 637/STTTT-TTCNTT&TT ngày 20/07/2021 của 

Sở Thông tin truyền thông tỉnh Nam Định về việc triển khai việc quét mã QR để 

quản lý thông tin ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện việc dán mã QR-Code (có hướng dẫn kèm theo) và 

yêu cầu người đến cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng thực hiện việc quét mã 

QR-Code. 

2. UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các cơ 

quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc dán mã QR-

Code. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung văn bản này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, M2, Website TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Như 

 



HƯỚNG DẪN 

(Ban hành kèm theo Công văn số 911/UBND -TH ngày 20/07/2021 của UBND thành phố) 

1. Dán mã QR-Code tại các địa điểm công cộng: (thao tác trên máy tính)  

Bước 1: Truy cập vào trang web có địa chỉ https://tokhaiyte.vn và bấm nút 

Đăng ký trong mục Đăng ký điểm kiểm dịch.  

Bước 2: Khai báo điểm kiểm dịch của cơ quan, đơn vị theo yêu cầu, hệ thống 

cung cấp cho đơn vị một mã QR Code dưới dạng hình ảnh.  

Bước 3: In và dán Mã QR-Code ở các vị trí phù hợp (cổng, cửa ra vào) của cơ 

quan, đơn vị.  

2. Hướng dẫn thực hiện quét mã QR  

Khi đến địa điểm có dán mã QR-Code, mọi người cần thực hiện việc quét mã 

thao tác như sau:  

Bước 1: Truy cập vào phần mềm “Bluezone” đã cài đặt trên điện thoại thông 

minh của cá nhân.  

Bước 2: Bấm “Quét mã QR” và hướng camera của điện thoại vào mã QRCode 

của nơi cần xác nhận.  

Thông tin và tờ khai y tế của người quét mã sẽ được thông báo đến cơ quan, 

đơn vị có mã QR – Code  

3. Theo dõi và tổng hợp số liệu người ra, vào cơ quan  

Bước 1: Người quản trị truy cập vào https://tokhaiyte.vn, chọn mục Lịch sử 

quét mã QR.  

Bước 2: Bấm vào mục “Thời điểm quét” để theo dõi tổng hợp số liệu.  

Ngoài ra có thể xuất ra file excel để tổng hợp báo cáo 
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