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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

 

Số:         /STTTT-TT 

V/v hướng dẫn sử dụng bộ công cụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Quảng Ninh, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP ngày 8/5/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của 

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ văn bản số 440/THH-CPĐT ngày 12/4/2021 của Cục Tin học 

hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Giới thiệu Bộ công cụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới”; 

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt 

cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”; 

Căn cứ văn bản số 2752/UBND-XD6 ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc “Áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19”, 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở tài liệu 

giới thiệu Bộ công cụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng 

tài liệu hướng dẫn chi tiết để triển khai sử dụng Bộ công cụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 bao gồm hướng dẫn sử dụng các ứng dụng: 

 1. Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm 

COVID-19 

2. NCOVI - Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện 

3. Khai báo y tế (https://tokhaiyte.vn).  

4. Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng   



(Văn bản 926/STTTT-TT ngày 10/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc hướng dẫn triển khai Hệ thống ghi nhận người đến và đi các 

điểm công cộng sử dụng mã QR Code kèm theo) 

5. Hệ thống bản đồ covid https://antoancovid.vn 

(Chi tiết hướng dẫn sử dụng bộ Công cụ được đính kèm tại phụ lục văn bản này). 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương tích cực triển khai sử dụng các bộ công cụ theo tài liệu hướng 

dẫn gửi kèm để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương vui lòng liên hệ: Ông Trần Mạnh Cường - Phòng Quản lý Trung 

tâm Tích hợp dữ liệu - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 0965 767669;  email: 

tranmanhcuong@quangninh.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, TT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Trung Tiến 



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Kèm theo văn bản số       /STTTT-TT ngày         /5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm 

COVID-19 

Bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp 

(Bluetooth Low Energy) để ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện thoại di động 

thông minh cùng cài đặt và sử dụng Bluezone. Ứng dụng sẽ cảnh báo nếu người 

dùng có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm hoặc người đã từng tiếp xúc 

gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm. 

Những tiếp xúc của người dùng Bluezone với người dùng Bluezone khác 

được ghi vào lịch sử tiếp xúc. Dữ liệu lịch sử tiếp xúc được lưu trên máy điện 

thoại của người dùng. Dữ liệu lịch sử tiếp xúc sẽ chỉ được sử dụng để phục vụ cơ 

quan y tế khi có sự đồng ý của người dùng hoặc trong trường hợp người dùng là 

ca nhiễm, ca nghi nhiễm. 

Bluezone cũng có các tiện ích giúp thuận tiện hơn cho người dùng như: 

khai báo y tế, bản tin, ghi nhận việc đến và đi… 

Càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao, giảm thiểu 

các nguy cơ lây lan, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. 
 

 



Hướng dẫn sử dụng: 

Bước 1: Cài đặt và cập nhật ứng dụng 

Truy cập App Store (với hệ điều hành iOS) hoặc CH Play (với hệ điều hành 

Android), tìm kiếm tên ứng dụng là "Bluezone - Phát hiện tiếp xúc" và cài đặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi cài đặt ứng dụng sẽ có giao diện như hình dưới đây kèm 03 tính 

năng mới gồm: "Khai báo y tế"; "Quét mã QR"; "Gửi phản ánh". 

 



Bước 2: Cung cấp số điện thoại liên lạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chọn tính năng "Khai báo y tế" và cung cấp số điện thoại đang sử dụng để 

tiến hành khai báo. Sau khi nhập số điện thoại thì người dùng sẽ nhận được "Mã 

OTP" trong hộp thư để xác thực. 

 Bước 3: Tiến hành khai báo y tế 

 Người dùng có thể chọn khai báo y tế bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh 

và chọn ô "Khai hộ" nếu khai báo y tế cho người khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mục các câu hỏi về sức khỏe, lịch sử tiếp xúc, đi lại: Chọn "có" hoặc 

"không" đối với mỗi câu hỏi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Gửi tờ khai: Sau khi thực hiện khai báo người dùng nhấn "Gửi tờ khai". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Khuyến cáo: Người dùng cần khai báo thông tin đúng sự thật, khai báo gian 

dối được xem là vi phạm pháp luật và người khai gian có thể bị xử lý hình sự. 

Bên cạnh tính năng "Khai báo y tế" thì người dùng có thể sử dụng tính năng 

"Phản ánh" có thể thông qua đó phản ánh thông tin đến cơ quan chức năng về các 

trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (thông tin khai báo phản ánh được 

bảo mật tuyệt đối bởi cơ quan chính phủ). 

2. NCOVI (Hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện) 

Hàng ngày, mỗi người dân cần cập nhật tình hình sức khoẻ của bản thân 

thông qua việc khai báo y tế tự nguyện. Mỗi người còn có thể cập nhật tình hình 

sức khoẻ của người thân thông qua việc khai báo hộ. 

Các thông tin khai báo y tế tự nguyện là những thông tin về khả năng tiếp 

xúc với người bệnh COVID-19, một số dấu hiệu có khả năng liên quan đến bệnh 

COVID-19 và một số thông tin về bệnh nền. 

Các thông tin này giúp cho cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguy cơ 

có thể xảy đến với người dân khai báo y tế và kịp thời có những biện pháp hỗ trợ, 

ngăn chặn khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Khai báo y tế tự nguyện là một trong các biện pháp hữu hiệu, quan trọng 

hàng đầu để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Hiện tại, người dân có thể thực 

hiện việc khai báo y tế tự nguyện một cách nhanh chóng, tiện lợi thông qua các 

ứng dụng trên điện thoại thông minh, gồm có 3 ứng dụng: NCOVI, Viet Nam 

Health Declaration - VHD và Bluezone. 

Người dân có thể khai báo y tế tự nguyện trên bất kỳ ứng dụng nào nói trên, 

dữ liệu khai báo sẽ được đồng bộ về một cơ sở dữ liệu chung do Bộ Y tế và Bộ 

Thông tin và Truyền thông quản lý. Trong cuộc sống bình thường mới, hàng ngày, 

mỗi người dân cần thực hiện khai báo y tế tự nguyện ít nhất 01 lần.  

 

Hướng dẫn sử dụng: 

Bước 1: Tải app NCOVI trên thiết bị dị động (qua CHPlay trên Android và 

Appstore trên iOS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab3b05cscreenshot307_1583810566021603034320.png


Bước 2: Mở ứng dụng NCOVI. Điền 

thông tin để đăng ký. 

 

Bước 3: Tích dấu "Tôi cam kết các 

thông tin khai báo là trung thực" và nhấn 

"Xác thực OTP". 

 

 

 

Bước 4: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về 

thiết bị di động qua tin nhắn từ số điện thoại 

đăng ký. 

 

 

 

Bước 5: Khai báo thông tin yếu tố nguy cơ 

(Có/không) và ấn "Khai báo". 
 

 

 

 

 

http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab1bb46screenshot299_15838105660421105903208_1583810879574542394133.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab29812screenshot297_1583810566046394481940.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grabaf1adscreenshot298_15838105660441548632547.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grabec873screenshot300_15838105660391910313548.png


Bước 6: Nhấn "Khai báo y tế toàn 

dân" để cung cấp thông tin chi tiết 

Bước 7: Điền thông tin cá nhân và 

nhấn "Tiếp tục". 

  

Bước 8: Điền thông tin khai báo y tế 

toàn dân. 

 

Bước 9: Tích dấu "Tôi cam kết các 

thông tin khai báo là đúng sự thật" và 

nhấn "Gửi thông tin khai báo". 

  

http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grabc0c73screenshot304_1583810566028279859927_crop_15838111125721115876019.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab223b3screenshot302_15838105660351233257013.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab865a8screenshot303_1583810566031207264433.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/graba5350screenshot301_15838105660371768193376_15838109703791074966538.png


Bước 10: Hệ thống thông báo "Gửi 

thông tin khai báo thành công". 

Ngoài ra, người dùng app có thể 

gửi thông tin theo dõi sức khỏe. 

  
 

 

Người dùng cũng có thể phản ánh thông 

tin về các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

và đi từ vùng dịch cũng như tiếp xúc với 

người nghi ngờ mắc bệnh và đi từ vùng 

dịch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab2850fscreenshot304_1583810566028279859927.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab4533cscreenshot305_1583810566026834978516.png
http://benhviensuoikhoang.com/upload/1000551/20200313/grab71975screenshot306_15838105660231428338431.png


3. Khai báo y tế  

Bước 1: Truy cập vào Hệ thống quản lý tờ khai y 

tế theo địa chỉ website: https://tokhaiyte.vn  hoặc quét 

mã QRcode ở cửa khẩu để vào biểu mẫu khai báo y tế. 
 

  

 

 

Bước 2: Chọn ngôn ngữ để khai 

báo y tế (tiếng Việt, Anh, Trung hoặc 

Hàn Quốc). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu 

khai báo y tế (ô có dấu sao “*” biểu thị việc bắt buộc phải nhập). 

Bước 4: Nhập mã xác thực vào 

ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suckhoetoandan.vn/khaiyte


Bước 5: Nhấn nút “Gửi tờ 

khai”, chờ cho đến khi màn hình sẽ 

xuất hiện thông báo “Trân trọng cảm 

ơn quý khách đã hoàn thành việc 

khai báo y tế” và hướng dẫn “quý 

khách cần đến nơi làm việc của nhân 

viên kiểm dịch y tế để lấy bản xác 

nhận trước khi qua quầy làm thủ tục 

xuất nhập cảnh” 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị màn hình thông báo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6: Đến nơi làm việc của kiểm dịch y tế để nhận bản xác nhận khai 

báo y tế (trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh) 

 

 

 

 

 

 



4. HỆ THỐNG GHI NHẬN NGƯỜI ĐẾN VÀ ĐI CÁC ĐIỂM CÔNG CỘNG  

Trong cuộc sống bình thường mới, tất cả các địa điểm công cộng: công sở, 

bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng… 

đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR Code. 

Mỗi cơ sở, địa điểm nói trên cần đăng ký trở thành một điểm kiểm dịch và 

được cấp một mã QR Code 

Hàng ngày, khi di chuyển đến các địa điểm công cộng, người dân cần khai 

báo y tế bằng cách quét mã QR code của địa điểm công cộng đó. Việc quét mã 

QR Code được thực hiện thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh (gồm 

có 3 ứng dụng: NCOVI, VietNam Health Declaration và Bluezone). 

Trong trường hợp địa điểm công cộng không có mã QR Code, người dân 

cần đề nghị người chủ quản địa điểm đó thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của 

Bộ Y tế, đăng ký trở thành điểm kiểm dịch theo quy định. 

Tham gia khai báo y tế khi đến và đi tại các địa điểm công cộng (Quét mã 

QR Code), người dân sẽ được cảnh báo kịp thời và được hỗ trợ các biện pháp 

nghiệp vụ phòng, chống dịch bệnh nếu dịch bệnh bùng phát có liên quan đến các 

địa điểm mà người đó đã từng đến. 

4.1. Hướng dẫn thực hiện đăng ký điểm kiểm soát dịch 

Bước 1: Người dùng mở 

một trình duyệt bất kỳ. Truy cập 

vào Hệ thống quản lý tờ khai y 

tế theo địa chỉ tokhaiyte.vn để 

vào biểu mẫu khai báo y tế:  

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Click vào  Đăng 

ký để thực hiện Đăng ký điểm 

kiểm soát dịch 

 
     



Bước 3: Nhập chính xác Số 

điện thoại di động để nhận được Mã 

OTP (Mã bảo mật) từ hệ thống. Hệ 

thống gửi lại Mã OTP cho người dân 

qua tin nhắn “IT-antiNCOV” trên điện 

thoại. Thực hiện nhập Mã OTP để vào 

hệ thống. 

 

Bước 4: Đọc kỹ và điền chính 

xác các thông tin vào các ô trong form 

đăng ký điểm kiểm soát dịch (Ô có dấu 

(*) là biểu thị cho việc bắt buộc phải 

nhập). 

 

 

 

Bước 5: Sau khi nhập đầy đủ 

vào các trường thông tin> Thực hiện 

nhập “Mã bảo mật” > Click Đăng ký 

để hoàn thành việc đăng ký điểm 

kiểm soát dịch 
 

 

Bước 6: Sau khi đăng ký điểm kiểm soát dịch thành công> Hệ thống hiển 

thị màn hình có QRcode của điểm kiểm soát dịch. 
 

Bước 7: Click chức năng in để người đăng ký in mã QR ra và dán ở cửa 

điểm kiểm soát dịch hoặc in Standee đặt tại các cổng ra vào cơ quan/điểm kiểm 

soát dịch (Để khi hành khách tới điểm sẽ quét mã QR đó để checkin/ checkout) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Sau khi đăng ký thành công, người đăng ký có thể đăng nhập luôn 

trên website hoặc ứng dụng Vietnam Health Declaration bằng chính số điện thoại 

đã đăng ký và thực hiện quản lý điểm kiếm soát dịch đã tạo. 

4.2. Chức năng tại Điểm kiểm soát dịch 

Chức năng của quản lý checkin, checkout tại điểm kiểm soát dịch: 

Hiển thị danh sách hành khách đã checkin, check out tại điểm kiểm soát dịch: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản có quyền quản lý checkin, checkout tại điểm 

kiểm soát dịch vào hệ thống 

Bước 2: Click Danh sách hành khách: Hiển thị danh sách hành khách đã 

checkin, checkout tại điểm kiểm soát 

 

Bước 3: Click vào nút  để xem chi tiết hành khách 

 

Bước 4: Trên vùng tìm kiếm> Nhập thông tin tiêu chí tìm kiếm> Nhấn enter 

để tìm kiếm hành khách checkin, check out 



 

 

Bước 5: Click Sắp xếp theo > 

Chọn 1 tiêu chí để sắp xếp danh sách 

theo kiểu đã chọn 

 

Chức năng của quản lý đơn vị tại điểm kiểm soát dịch: 

Cập nhật thông tin đơn vị 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản có quyền quản lý đơn vị tại điểm kiểm soát 

dịch thành công vào hệ thống. 

 

Bước 2: Click vào Thông tin đơn vị: 

Hiển thị màn cập nhật thông tin đơn 

vị. Nhập đầy đủ các thông tin, trong 

đó các trường có dấu (*) là bắt buộc 

nhập.  

  

 

Bước 3: Click vào button Lưu lại để lưu 

thông tin đơn vị sau khi cập nhật 

 

 

Thêm mới thành viên: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản có quyền quản lý đơn vị tại điểm kiểm soát 

dịch thành công vào hệ thống. 

 



Bước 2: Click menu Thành viên> Click Thêm mới 

 

Bước 3: Tại màn hình thêm mới thành viên. Nhập đầy đủ các thông tin, 

trong đó các trường có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

 

Bước 4: Click nút Lưu lại để hoàn thành thêm mới thành viên 

5. Hệ thống Bản đồ chống dịch - An toàn COVID-19 

Hệ thống bao gồm các tiện ích trên nền tảng Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn) 

để thể hiện thời gian thực về tình hình an toàn phòng chống dịch của các cơ sở 

đông người, trước mắt là trường học và cơ sở y tế. Các đơn vị này hằng ngày kiểm 

tra và cam kết đã hoàn thành các tác vụ (theo hướng dẫn của bộ y tế) về phòng 

chống dịch, đồng thời cho phép người dân phản hồi nếu phát hiện những điểm 

chưa đúng. 

Mỗi cơ sở sẽ sử dụng ứng dụng Antoancovid trên điện thoại hàng ngày và 

thường kỳ để bảo đảm việc giám sát điều kiện an toàn được thực hiện thường 

xuyên liên tục và minh bạch. Bản đồ chống dịch được triển khai toàn diện sẽ hỗ 

trợ các cơ quan quản lý trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời 

tạo sự yên tâm cho cộng đồng khi thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

du lịch… 

Hệ thống và các thông tin hướng dẫn triển khai cụ thể tại địa chỉ 

https://antoancovid.vn 

 

https://antoancovid.vn/
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