
  

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /SYT-VP Khánh Hòa, ngày      tháng 02 năm 2021 

V/v khai báo y tế điện tử - QR Code 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng khám, bệnh viện tư nhân; 

- Các cơ sở kinh doanh dược. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Long 

tại buổi giao ban trực tuyến ngày 19/02/2021, Sở Y tế Khánh Hòa yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng khám, bệnh viện tư nhân và các cơ sở kinh 

doanh dược (sau đâu gọi tắt là các cơ sở) thực hiện những nội dung sau: 

1. Tất các cơ sở đều đăng ký làm điểm kiểm soát y tế bằng cách tạo mã QR-

Code cho cơ sở của mình theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm. 

2. Dán công bố mã QR-Code tại các địa điểm dễ nhìn nhất để người dân quét 

mã và khai báo điểm đi/đến.  

3.  Người dân khi đến cơ sở của mình thì yêu cầu khai báo y tế, sử dụng chức 

năng “Quét QR” trên một trong các ứng dụng “Ncovi”, “Vietnam Health 

Declaration”, “Bluzone” để khai báo điểm đến. 

4. Tăng cường tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc cơ sở quản lý cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; hướng 

dẫn các tổ chức, cá nhân đến cơ sở liên hệ làm việc biết, cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone bằng hình thức phù hợp. 

Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở nghiêm túc triển khai, góp phần 

kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Các sở, ban, ngành (p/hợp triển khai) (VBĐT); 

- Các UBND huyện, thị xã, thành phố (p/hợp triển 

khai) (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng, Th. Tra Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT,VP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

  

 

 

 

 

 Lê Tấn Phùng 
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Phụ lục 

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ-QR CODE 

(Kèm theo Công văn        /SYT-VP ngày       /02/2021 của Sở Y tế) 
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