
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG MÃ QR 

(Theo tokhaiyte.vn) 

A. Đối với Khách hàng đã cài sẵn phần mềm VHD (Vietnam Health Declaration) hoặc Bluezone 

trên smartphone thực hiện khai báo như sau: 

1. Hướng dẫn trên phần mềm VHD 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập bằng số điện thoại và mã OTP vào ứng dụng 

                                                       

Phần mềm VHD 

Bước 2: Chọn “Khai báo y tế nội địa” để thực hiện khai báo. Khách hàng phải thực hiện khai 

báo tờ khai điện tử mỗi khi đến bệnh viện, không dùng tờ khai cũ để khai báo. 

Chú ý: Bỏ chọn “Di chuyển trong nước” nếu khách hàng không di chuyển giữa các tỉnh 

thành. 

                       

Điền thông tin chính xác và mã bảo mật -> chọn “ Gửi tờ khai” 



Sau khi gửi tờ khai hệ thống sẽ tạo ra 1 mã QR tờ khai y tế của khách hàng. 

 

Bước 2: Thực hiện “Check in”. 

Chọn “quét mã QR” để quét mã QR của bệnh viện 

     

                                                                                     Mã QR của bệnh viện 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sau đó chọn “check in” với các thông tin y tế để xác nhận. 

                                                         

Bước 3: Khách hàng đưa thông tin trên cho nhân viên y tế để xác nhận đã khai báo tại Bệnh viện 

thành công.  

Nhân viên y tế kiểm tra thông tin khai báo trên điện thoại của khách hàng: chú ý ngày khai báo 

phải là ngày hiện tại, các thông tin dịch tễ.  

Nhân viên y tế có thể kiểm tra lại thông tin khai báo của khách hàng bằng tài khoản quản trị trên  

phần mềm VHD hoặc website tokhaiyte.vn. 

Cách 1: Kiểm tra lại thông tin bệnh nhân bằng phần mềm VHD trên smartphone. 

Nhân viên y tế đăng nhập VHD bằng số điện thoại và mã OTP  

Lưu ý: Các bạn trực tầm soát dịch cung cấp số điện thoại cho phòng CNTT để được thêm vào 

nhóm quản trị khi đăng nhập VHD hoặc website tokhaiyte.vn 

 



            

         

 

Cách 2: Đăng nhập và kiểm tra lại trên website: tokhaiyte.vn trên máy tính. 

 

 



 

Trang quản trị thống kê khách hàng đến BV 

Sau khi được kiểm tra ở tại khu vực tầm soát dịch, khách hàng có thể vào bên trong tiếp nhận. 

Nhân viên tiếp nhận yêu cầu khách hàng cho xem màn hình đã khai báo y tế thành công. 

Khách hàng sau khi khám xong thực hiện “Check out” để rời khỏi bệnh viện. Nhân viên y tế có 

thể kiểm tra và thực hiện “check out” cho khách hàng nếu khách hàng quên không check out. 

 

Đối với Khách hàng có yếu tố dịch tễ, hệ thống cũng sẽ ghi nhận và nhân viên y tế chú ý 

kiểm tra và thực hiện theo đúng quy trình: 

Ví dụ bệnh nhân Nguyễn Văn B tự khai báo có yếu tố dịch tễ: 

                  



Quét mã QR sẽ nhận được cảnh báo và khai báo cho nhân viên y tế để có hướng xử lý 

                             

2. Hướng dẫn trên phần mềm BlueZone 

Thực hiện tương tự như phần mềm VHD 

Bước 1: Khách hàng đăng nhập và khai báo tờ khai y tế mỗi khi đến Bệnh Viện 

                                                     
 

 Thực hiện quét mã QR của Bệnh viện sẽ nhận được màn hình Check-in thành công. Lưu màn 

hình và đưa cho nhân viên y tế. 

 



Nhân viên y tế kiểm tra thông tin, ngày khai báo, trạng thái và có thể xem chi tiết tờ khai bằng cách chọn 

nút “Xem tờ khai y tế”. 

Có thể kiểm tra lại bằng phần mềm VHD trên smartphone hoặc trên website tokhaiyte.vn trên máy tính. 

        
 

Màn hình quản trị danh sách khách hàng của nhân viên y tế 

 

B. Đối với khách hàng có smartphone nhưng chưa cài phần mềm VHD, Bluezone, Ncovi thực 

hiện khai báo mã QR như sau: 

Bước 1: Truy cập trang web tokhaiyte.vn bằng một trong 2 cách: 

Cách 1: Truy cập vào trang web tokhaiyte.vn trên trình duyệt smartphone 

Cách 2:  Dùng ứng dụng zalo quét mã QR của bệnh viện để chuyển đến trang web tokhaiyte.vn 

 Nhập số điện thoại và nhận mã OTP để vào trang khai báo y tế, chọn khai báo y tế toàn dân. 

       

 

Sau khi khai báo thành công hệ thống sẽ tạo ra mã QR của tờ khai. 



 

Bước 2: Khách hàng đưa mã QR cho nhân viên y tế để nhân viên y tế quét mã QR thực hiện 

check-in cho khách hàng. 

Nhân viên Y tế sử dụng phần mềm VHD đăng nhập bằng số điện thoại của mình (sau khi được 

CNTT thêm số điện thoại vào nhóm quản trị) để quét mã QR của khách hàng và chọn “Check in” 

cho khách. Như vậy là xác nhận khai báo thành công. 

 

                     
 

Màn hình check-in cho khách hàng của nhân viên y tế. 

Trong trường hợp này nhân viên y tế có thể đưa một giấy chứng nhận đã khai báo (in sẵn) để khách hàng 

có thể tiếp nhận bên trong bệnh viện. 

C. Đối với khách hàng không khai báo bằng QR thì thực hiện khai báo như bình thường bằng 

phần mềm khai báo của bệnh viện. 

 

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ phòng CNTT. Xin cảm ơn! 


