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UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 538

/STTTT-TTBCXB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày18tháng 6 năm 2021

V/v hướng dẫn đăng ký điểm kiểm
soát dịch và triển khai việc khai báo y
tế bằng mã QR Code phục vụ công tác
phòng, chống COVID-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn.
Căn cứ Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phòng,
chống dịch COVID-19 bằng mã QR; Công văn số 1324/BTTTT-THH ngày 29
tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai áp dụng
các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19;
Thực hiện Công văn số 814/UBND-NCTH ngày 16 tháng 6 năm 2021 của
UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thực hiện việc đăng ký
điểm kiểm soát dịch và Quét mã QR CODE như sau:
- Mỗi đơn vị phân công cán bộ đầu mối để thực hiện việc đăng ký điểm
kiểm soát dịch và quản lý, thống kê, theo dõi số liệu trên hệ thống.
- Thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://tokhaiyte.vn chọn ĐĂNG KÝ
+ Bước 2: Nhập số điện thoại vào ô trống
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và chọn “NHẬN MÃ OTP” để hệ thống gửi tin nhắn kèm theo mã OTP
về số diện thoại đã đăng ký.
+ Bước 3: Nhập mã xác thực OTP vào ô trống

và chọn “TIẾP TỤC”.
+ Bước 4: Điền thông tin đầy đủ, chính xác vào các ô trống trên màn hình
và mã bảo mật được cung cấp sẳn trên màng hình vào ô trống xong chọn “ĐĂNG
KÝ”
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Hệ thống sẽ cấp một mã QR CODE cho đơn vị

Số điện thoại đăng ký sẽ là tài khoản đăng nhập để quản lý “ĐIỂM KIỂM
SOÁT DỊCH” và khai thác thông tin trên hệ thống của đơn vị.
+ Bước 5: Đơn vị in mã QR CODE và dán tại các điểm cần kiểm soát.
Đề nghị các đơn vị triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong
phòng, chống dịch COVID-19 (kèm theo) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và
Truyền thông phù hợp với thực tế tại đơn vị mình.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Sở Thông tin
và Truyền thông, điện thoại: (0293) 3581678, di động: 0907 082 209 (ông Nguyễn Văn
Nhu), email: nhunv.stttt@haugiang.gov.vn để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Rất mong Quý cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng VHTT các huyện, thị, thành;
- Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành;
- Các doanh nghiệp BC, VT;
- Lưu: VT.
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