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V/v kim tra khai báo y t
ti Co si lu'u trñ du ljch

KInh gfri: Uy ban nhân dan các huyn, thành ph

Thirc hin Chi thj s 1 0/CT-TTg ngày 25/2/2020 cüa Thu trn'mg ChInh phü
ChInh phü; Cong vAn so 953/CV-BCD ngày 28/2/2020 cüa Ban Chi do quôc gia
phông chéng djch COVID- 19; theo dê nghj cüa Bô Y tê ti Cong vAn so 1263/BYT CNfl ngày 13/3/2020 v vic kiêm tra khai báo y tê du ljch ti co s lu'u trü du ljch
trên toàn quôc;
Thçrc hin Cong vAn so 243/TCDL - KS ngày 15/3/2020 cüa Tong ciic Du
lich v vic kiêm tra khai báo y tê ti Ca s lu'u trü du ljch trên dja bàn toàn quôc.
Nhm chü dng nAm duçc ljch trInh cüa khách quôc tê khi du ljch ti VietNam,
qua do kim soát djeh bnh duçc tot han, S& VAn hóa, The thao vâ Du ljch dê ngh
Uy ban nhân dan các huyn, thành phô chi dto các Co s hxu tr11i du ljch trên dja
bàn triên khai ngay các nhim vii:
1. Hrn1mg dn và kim tra vic khai báo y tê dOi vâi khách nuâc ngoài
nhâp cânh vào Viêt Nam khi lam thu tue checkin tai các co sâ lu'u tiui du lich kê tü
6 gi? 00 phüt ngày 07 tháng 3 nAm 2020 theo quy trInh sau:
Buâc 1: Nhân viên co sâ hru trili sfr dung din thoi hoc may tInh bng tãi
11mg diing "khai báo strc khOe du ljch" (tim kiêm theo tr khóa chInh xác nhu sau:
Vietnam, Health Declaration") tr CH Play (dôi vó'i h diêu hành Android) hoc App
Store (dôi vi he diêu hành iOS).
Buic 2. Khi khách lam thu tçic check-in, nhân viên co s lixu trü su diing
11mg dçing "Khai báo s11rc khOe du lich", thirc hin quét "QRcode" khách duçc cp
khi nhp cánh hoc tim theo mA khai báo y tê (5 chü s) cüa khách trên thit bj
di dng (do 11mg diing Khai báo s11rc khOe du ljch tir sinh ra) hoc tim theo s h
chiêu dOi vi nhrng khách dA khai báo thông tin ti cua khau.
2. Trong truOng hçp khách chua khai báo y t ti c11ra khu thi hlthng dn
và ho trç khách khai báo trên website: http://tokhaiyte.vn hoc tAi 11mg diing "Khai
báo s11rc khOe du lch" (Vietnam Health Declaration) v thit bj di dng thông minh
và thirc hin các buóc tiêp theo nhu trên.
3. Dang k rnt s thông tin co bàn v ccx sx lu'u tr11i du ljch (ten cct so' lulA trz
du lich, dja chi diên thoai, email) bang hinh th11rc khai báo true tuyn ti dja chi:
http://ncov.moh.gov.vn/thongtin d Ban Chi dto quc gia phông, chng djch
bnh Covid - 19, B Y tê gui thông tin và huâng dn phOng cMng djch trrc tip tri
các ccx si luii tr11i.
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4. Trong qua trInh trin khai thuc hin, nêu Co khó khän, vithng mc dé
nghj lien h viii b ph.n thurng trrc phông chông djch cüa Bô Y tê (ye k5 thut:
0974328879, ye quy trInh thrc hin và ni dung khai báo: 0912910428, ye thu tiic
triên khai: 0983102073) hoc Tong ciic Du ljch (ông Vu Van Thanh: 0913239018,
bà Hoàng Trà My: 0968315682) dê hung dan giãi quyêt./.
S Van boa, The thao và Du ljch trân tr9ng d nghj.
KT.GIAM DOC
PHO GIAM DOC

No'! nhân:
- Nhu trên (p/h thirc hin);
- PhOng VH- TI các huyn, thành phô;
- Lnh dao S;
- Luii QLDL,VT.
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