
UBND HUYỆN NGHĨA HƯNG 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số: 132/VHTT 
Vv triển khai việc quét mã QR-Code để quản lý 

thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, 

địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh 

Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nghĩa Hưng, ngày 21 tháng 10 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

     - Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc phòng chống dịch 

bệnh Covid 19, Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng 

ký mã QR - Code, tạo dán mã QR - code tại các địa điểm công cộng như sau:  

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://qr.tokhaiyte.vn và bấm 

nút Đăng ký địa điểm.  

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin 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 “PC-Covid” 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          

QR - Code 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://qr.tokhaiyte.vn, chọn mục Lịch 

sử quét mã QR.  

Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký tạo mã QR-Code của cơ 

quan, đơn vị. Sau đó hệ thống sẽ trả mã OTP về điện thoại, nhập mã OTP để đăng 

nhập. 



Bước 3: 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 

Phòng Văn hoá và Thông tin đề nghị các cơ quan đơn vị; UBND các xã, thị 

trấn tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ…  

trên địa bàn triển khai tạo và dán mã QR-Code để chung tay phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí 

Trương Thị Hoài Thu - Kỹ sư Trung tâm CNTT&TT- Sở Thông tin và Truyền 

thông, số điện thoại liên hệ: 0916100407; đồng chí Đoàn Văn Tý - Phó Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin huyện, số điện thoai: 0975675577 để được hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TT&TT; 

- UBND huyện 

- Lưu VT. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tý 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(để báo cáo) 
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