
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP Bảo Yên, ngày          tháng 5 năm 2021 

V/v hướng dẫn sử dụng, khai báo y tế 

bằng QR Code trong phòng, chống dịch 

Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Huyện đoàn Bảo Yên. 

Thực hiện Văn bản số 111/UBBC-TT ngày 17/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh 

Lào Cai về việc hướng dẫn sử dụng, khai báo y tế bằng QR Code trong phòng, 

chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai việc khai báo y tế điện tử và khai 

báo trực tiếp trong phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như 

sau: 

I. Đối tượng khai báo y tế và hình thức khai báo y tế 

1. Đối tượng khai báo y tế 

Những người tham gia công tác bầu cử (gồm tất cả cử tri và thành viên các tổ 

chức bầu cử) thực hiện việc khai báo y tế. 

2. Hình thưc khai báo y tế 

(1) Khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế thông qua các ứng dụng: 

Vietnam Health Declaration, Bluezone, Ncovi… nếu dùng điện thoại thông minh 

hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ ứng dụng này. 

(2) Thực hiện khai báo trực tiếp bằng phiếu khai y tế. 

II. Hướng dẫn khai báo y tế 

1. Khai báo y tế điện tử 

1.1. Đăng ký thông tin QR Code và quản trị hệ thống 

a) Đăng ký thông tin QR Code 

Các khu vực bỏ phiếu thực hiện “Đăng ký điểm kiểm dịch”: 

Bước 1: Các khu vực bầu cử lựa chọn một trong 2 cách sau. 

Cách thứ nhất: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn/dang-ky-diem-kiem-

soat-dich để thực hiện khai báo thông tin (Tên điểm kiểm dịch/Số điện thoại/ Địa 

chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác….) như hình ảnh kèm theo. Lưu ý: Các khu vực 

https://tokhaiyte.vn/dang-ky-diem-kiem-soat-dich
https://tokhaiyte.vn/dang-ky-diem-kiem-soat-dich
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bỏ phiếu nên dùng cách này để thuận tiện cho in mã QR Code, truy cập, quản lý tài 

khoản sau khi đăng ký. 

 

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 dịch. 

Cách thứ 2: Trên ứng dụng NCOVI (có sẵn trên các kho ứng dụng, ứng dụng 

dùng để khai báo y tế trên điện thoại thông minh). Lưu ý, cách này khó dùng hơn 

khi không thuận tiện việc liên kết giữa điện thoại với máy tính và các thiết bị khác. 

1. Tại giao diện phần mềm 

chọn biểu tưởng quét QR 

Code              

2. Nhấp chọn ĐĂNG KÝ 

ĐIỂM KIỂM DỊCH 

3. Nhập đầy đủ các thông 

tin và nhấn Đăng ký, hệ 

thống sẽ báo “bạn đã đăng 

ký điểm kiểm dịch thành 

công” 

   



3 

 

Bước 2: Sau khi đăng ký thành công điểm kiểm dịch sẽ hiển thị thông tin dưới dạng 

QR Code (như hình minh họa bên dưới) 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Sau khi đăng ký thành công trên trang https://tokhaiyte.vn, 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 kiểm dịch đã tạo. 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân được giao quản lý điểm kiểm dịch thực hiện sao 

chép, in, dán, hiển thị Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất tại các khu vực bỏ phiếu 

để người dân sử dụng điện thoại thông minh có các sẵn các ứng dụng với tên 

“Vietnam Health Declaration (VHD)” “Bluezone” “Ncovi” quét “Check-in/ Check-

Out y tế” khi tham gia bỏ phiếu bầu cử. 

Đối với các khu vực bầu cử đã thành công đăng ký điểm kiểm dịch trên trang 

https://tokhaiyte.vn, thực hiện kết nối máy tính với máy in và chọn biểu tượng hình 

máy in  (bên cạnh chữ Mã QR) để in. Ngoài ra có thể sao chép 

thông tin mã QR Code ra các file văn bản để bổ sung các thông tin cần thiết trước 

khi in. 

b) Quản trị thông tin QR Code 

Tại các khu vực bỏ phiếu sau khi đăng ký điểm kiểm dịch trên 

https://tokhaiyte.vn  người quản trị có thể truy cập tài khoản quản trị trực tiếp trên 

trang https://tokhaiyte.vn  hoặc sử dụng ứng dụng “Vietnam Health Declaration 

(VHD)” trên điện thoại để quản trị, thống kê các lượt khai báo y tế của người dân 

tham gia bầu cử.  

Cách 1 – Quản trị trên trang https://tokhaiyte.vn 

Bước 1: Sau khi đã đăng kí thành công điểm kiểm dịch người dùng chọn vào 

phần Trang quản trị 

 

https://tokhaiyte.vn/
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Bước 2: Người dùng chọn vào phần “danh sách hành khách”  để kiểm tra và 

theo dõi lượt check in và check out của người dân. 

 
Bước 3: Người dùng quản trị có thể thêm người thông qua việc gán tên và số 

điện thoại để phân quyền quản trị hệ thống cho các thành viên khác. 

 
Cách thứ 2 - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Vietnam Health 

Declaration(VHD) để quản trị dữ liệu điểm đăng kí kiểm dịch trên điện thoại 

Bước 1: Cài đặt và cập nhật ứng 

dụng Truy cập AppStore (với hệ ĐH 

iOS) hoặc CHPlay (với hệ ĐH Androi), 

tìm kiếm tên ứng dụng là "VHD" và cài 

đặt 

Bước 2: Sau khi cài đặt xong mở ứng 

dụng lên nhập số điện thoại mà bạn đã 

đăng kí điểm kiểm dịch trước đó mã  

OTP sẽ gửi về điện thoại của bạn, nhập 

mã sẽ đăng nhập thành công. 
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Bước 3: Bạn chọn vào phần “Quản lý 

điểm kiểm dịch của bạn” để kiểm tra 

theo dõi rà soát thống kê những người 

đã check in và check out tại cơ quan đơn 

vị đã dán mã QR 

Bước 4: Hiển thị bao gồm số điện 

thoại, mã tờ khai, thời gian thực hiện 

check in của người đã quét mã QR 

code 

 

 

Bước 5: Click vào phần “Quét QR” ở phía 

dưới màn hình để xem 1 cách chi tiết nhất 

về tờ khai y tế mà những người đã quét mã 

QR code tại các điểm kiểm dịch. 

Bước 6: Hiển thị chi tiết gồm Tên 

người khai báo, Số diện thoại, Thời 

gian, Chi tiết tờ khai gồm các dấu 

hiệu bệnh, lượt tiếp xúc. 
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1.2. Hướng dẫn người dân khai báo y tế bằng điện thoại thông minh khi 

tham gia bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu 

a) Người dân truy cập vào kho ứng dụng Google Play (Android) /AppStore 

(IOS) để tìm và tải ứng dụng các ứng dụng “Vietnam Health Declaration” 

“Bluezone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh và cập nhật 

thông tin cá nhân khai báo y tế. (trường hợp chưa cài đặt, thực hiện tải phần mềm 

thông qua QR Code kèm theo văn bản này) 

BƯỚC 1: (người dân đã tải về các phần mềm nêu trên vui lòng bỏ quả bước 

này) Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) để tìm 

và tải các ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” “Bluezone” “Ncovi” cài 

đặt ứng dụng trên điện thoại di động của cá nhân. 

BƯỚC 2: (người dân đã khai báo y tế tại một trong các phần mềm nêu trên 

vui lòng bỏ quả bước này) Sau khi tải các ứng dụng về máy cá nhân, người dân có 

thể thực hiện “Khai báo y tế” trên điện thoại di động bằng cách: Mở một trong các 

ứng dụng đã tải về, thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để 

nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống 

BƯỚC 3: Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” trên phần mềm đã tải về để 

cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ y tế ban hành 

và nhấp chọn “Gửi thông tin”. 

(!) Lưu ý: Với phần mềm “Vietnam Health Declaration” có thể nhớ Số thẻ bảo 

hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn “Có thẻ bảo hiểm y tế” để nhập thông 

tin SỐ THẺ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. 

BƯỚC 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã 

“QR-CODE” cho người dân có thể sử dụng “Check-in/Check-out y tế” tại các nơi 

yêu cầu. 

(Các thông tin về lịch sử các lần khai sẽ được lưu trong “Tờ khai của tôi”). 

b) Thực hiện Check-in/Check-out y tế: Khi đến các địa điểm cần xác nhận 

ĐẾN VÀ ĐI hay còn gọi là “Check-in/ Check-Out y tế”, người dân sử dụng chức 

năng “Quét QR” trên các hệ thống ứng dụng “Vietnam Health Declaration” 

“Bluezone” “Ncovi”để khai báo. Lưu ý: người khai báo cần cập nhật thông tin Tờ 

khai y tế trước khi thực hiện, để đảm bảo việc cập nhật thông tin gần nhất với thời 

điểm Check-in/Check-out (có hướng dẫn check in trên phần mềm Bluezone kèm 

theo văn bản này). 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Bưu 

chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông; điện 

thoại: 02143 828 669/0984 667 288 (gặp ông Tạ Ngọc Khánh). 

2. Đối với khai báo trực tiếp 

2.1. Đối với cử tri không dùng điện thoại thông minh hoặc không cài đạt app 

khai báo y tế trên điện thoại, Tổ bầu cử phối hợp với Đoàn thanh niên rà soát, phát 
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tờ khai y tế cho cử tri khai báo theo mẫu (có mẫu gửi kèm), hoàn thành trước ngày 

22/5/2021; cử tri mang theo nộp cho Tổ bầu cử tại điểm bỏ phiếu khi đi bầu cử. 

2.2. Đề nghị Huyện đoàn Bảo Yên chỉ đạo các Đoàn thanh niên: 

- Huy động sự tham gia của các đoàn viên thanh niên tại cơ sở trong việc phát 

tờ khai y tế và hướng dẫn cử tri khai báo y tế trên giấy hoặc khai báo y tế điện tử. 

- Hỗ trợ cán bộ y tế tổ bầu cử thu tờ khai y tếvà ghi thời gian nhận tờ khai y tế 

vào danh sách cử tri. 

- Hướng dẫn cử tri từ nới khác đến thực hiện khai báo y tế theo quy định. 

* Đề nghị UBND các xã, thị trấn hoàn thành việc Đăng ký thông tin QR 

Code và dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất tại 100% điểm bỏ phiếu; thời gian 

hoàn thành xong trước ngày 21/5/2021. 

Trên đây là hướng dẫn sử dụng, khai báo y tế bằng QR Code trong phòng, 

chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bảo Yên. Yều cầu 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban bầu cử huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Đảng ủy, UBBC các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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QUÉT ĐỂ TẢI CÁC PHẦN MỀM KHAI BÁO Y TẾ TRỰC TUYẾN 

 

1. Ứng dụng Bluezone 

 
2. Ứng dụng VietNam Health Declaration 

 

 
 

3. Ứng dụng NCOVI 
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HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ, CHECK IN TRÊN BLUEZONE 

1. Mở ứng dụng Bluezone 

trên điện thoại thông minh 

với giao diện như sau: 

2. Chọn chức năng Khai 

báo y tế để cập nhật tình 

hình sức khỏe mới nhất 

3. Truy cập chức năng khai 

báo y tế và cập nhật đầy đủ 

thông tin theo yêu cầu sau 

đó chọn gửi tờ khai 

 
  

4. Khai báo y tế thành công, 

ứng dụng có thông báo như 

hình dưới 

5. Tại  màn hình chính chọn 

Quét mã check in. Sau đó 

Đưa máy ảnh đến mã QR 

code của điểm kiểm dịch 

6. Ứng dụng tự động thông 

báo check in thành công với 

thông tin như hình dưới 

 
  

Lưu ý: các ứng dụng NCOVI,  VietNam Health Declaration làm tương tự.  
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TỜ KHAI Y TẾ CHO CỬ TRI TRƯỚC KHI THAM GIA BẦU CỬ 

(Theo  hướng dẫn tại Công văn số 839/BYT-DP ngày 23/02/2020 của Bộ Y tế về 

việc thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với COVID-19) 

Họ tên: ..................................................................................................................... 

Năm sinh:………………………Giớitính:………………………….………….. 

Điệnthoại:……………………………………………………………….………. 

Trong vòng 14 ngày qua: 

Anh/Chị có đi ra ngoài địa bàn tỉnh không: Có☐ ;  Không ☐ 

Nếu có: ghi rõ nơi đến…………………………………………………………… 

thời gian đến…………………………………………………………………… 

Anh/Chị có tiếp xúc gần với:  

 Ca bệnh COVID (Fo): Có☐ ;  Không ☐ 

 Với (F1)                    : Có☐ ;  Không ☐ 

Nếu có ghi rõ thông tin: 

…………………………………………………………………………………….. 

Trong vòng 14 ngày (tính đến thời điểm khai báo) Anh/Chị có thấy xuất hiện 

dấu hiệu nào sau đây không?  

Triệu chứng Có Không Triệu chứng Có Không 

Sốt 

Ho 

Khó thở 

Đauhọng 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

Ớn lạnh 

Giảm hoặc mất vị 

giác, khướu giác 

Viêm phổi 

[  ] 

 

[  ] 

[  ] 

[  ] 

 

[  ] 

[  ] 

 

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật, nếu cung cấp sai thông 

tin có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

 ……………., Ngày……. tháng …….. năm 2021 

Người khai 

(ký, ghi rõ họ và tên) 
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