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ỨNG DỤNG NCOVI - HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỜ KHAI Y TẾ 

TỰ NGUYỆN

ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ CHO NGƯỜI NHẬP CẢNH –
VIETNAM HEALTH DECLARATION 

BLUEZONE - CẢNH BÁO NẾU TIẾP XÚC GẦN NGƯỜI NHIỄM 
COVID-19

HỆ THỐNG GHI NHẬN NGƯỜI ĐẾN VÀ ĐI CÁC ĐỊA ĐIỂM CÔNG 
CỘNG

BẢN ĐỒ THÔNG TIN DỊCH TỄ COVID-19
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NCOVI 
Vietnam Health 

Declaration 
Bluezone

Hệ thống ghi nhận 
người đến và đi các 
địa điểm công cộng

Bản đồ thông tin 
dịch tễ Covid-19

Ứng dụng giúp người

dân chủ động khai báo y

tế và cập nhật thường

xuyên sức khỏe tình hình

sức khỏe của người thân

trong gia đình.

Ứng dụng khai báo y tế

bắt buộc Vietnam Health

Declaration

(cùng tokhaiyte.vn) dành

cho người nước ngoài và

người Việt Nam, hành

khách trên các chuyến

bay nội địa, tàu hỏa và

xe khách liên tỉnh khai

báo khi di chuyển nội

địa Việt Nam.

Bluezone là ứng dụng

phát hiện tiếp xúc gần

người nhiễm Covid-19

(F0)

Mỗi cơ sở, địa điểm nói

trên cần đăng ký trở

thành một điểm kiểm

dịch và được cấp một mã

QR Code (mã này được

cấp tại địa chỉ

tokhaiyte.vn)

Xem nhanh tình hình ca

nhiễm được thông báo

trên màn hình.

Xem được khu vực nào

là vùng xanh (an toàn),

vùng đỏ (nguy cơ cao)

dịch Covid-19

Chủ động nắm bắt tình

hình dịch bệnh các khu

vực

http://tokhaiyte.vn/


NCOVI 
Vietnam Health 

Declaration 
Bluezone

Sổ sức khỏe 
điện tử

Bản đồ thông 
tin dịch tễ

Template

Ứng dụng giúp người

dân chủ động khai báo y

tế và cập nhật thường

xuyên sức khỏe tình hình

sức khỏe của người thân

trong gia đình

Ứng dụng khai báo y tế

bắt buộc Vietnam Health

Declaration

(cùng tokhaiyte.vn) dành

cho người nước ngoài và

người Việt Nam, hành

khách trên các chuyến

bay nội địa, tàu hỏa và

xe khách liên tỉnh khai

báo khi di chuyển nội

địa Việt Nam.

Bluezone là ứng dụng

phát hiện tiếp xúc gần

người nhiễm Covid-19

(F0), cài đặt ứng dụng

Bluezone trên điện thoại

cá nhân để nhận cảnh

báo nếu đã tiếp xúc gần

với người nhiễm Covid-

19, qua đó phát hiện và

khoanh vùng kịp thời,

giảm thiểu các nguy cơ

lây lan trong cộng đồng,

góp phần giảm thiểu chi

phí phòng chống dịch.

Chức năng: Cho phép

người dân, tổ chức đăng

ký tiêm, tra cứu chứng

nhận tiêm. Cho phép

đăng ký cơ sở tiêm

chủng. Công khai thông

tin cho người dân về số

lượng vắc xin, phân bổ

vắc xin, số lượng đối

tượng đăng ký, đã tiêm,

kết quả tiêm chủng.

Ứng dụng khai báo y tế

bắt buộc Vietnam Health

Declaration

(cùng tokhaiyte.vn) dành

cho người nước ngoài và

người Việt Nam, hành

khách trên các chuyến

bay nội địa, tàu hỏa và

xe khách liên tỉnh khai

báo khi di chuyển nội

địa Việt Nam.

http://tokhaiyte.vn/
http://tokhaiyte.vn/
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Tổng số cài đặt toàn quốc: 43.914.961 

Tổng số chưa gỡ: 22.802.395 

Tổng số có đăng ký số điện thoại: 25.447.210 

Thống kê

Tổng số cài đặt toàn quốc

Tổng số chưa gỡ

Tổng số đăng ký số điện thoại



TT Phạm vi
Bluezoner có 

số điện thoại 
Dân số 

Tỷ lệ Bluezoner 

có số điện thoại/ 

dân số

Số smart phone 

Tỷ lệ Bluezoner có 

số điện thoại/ số 

smart phone

1 Bắc Ninh 654.649 1.368.840 47,83% 1.184.427 55,27%

2 Bình Dương 1.146.727 2.426.561 47,26% 2.936.749 39,05%

3 Quảng Ninh 570.382 1.320.324 43,20% 1.117.706 51,03%

4 Bà Rịa - Vũng Tàu 480.237 1.148.313 41,82% 1.070.455 44,86%

5 Đà Nẵng 468.844 1.134.310 41,33% 914.305 51,28%

6 Hải Dương 697.985 1.705.059 40,94% 1.206.582 57,85%

7 Hà Nội 3.275.974 8.053.663 40,68% 6.844.865 47,86%

8 TP Hồ Chí Minh 3.283.512 8.993.082 36,51% 8.720.537 37,65%

9 Bắc Giang 618.163 1.803.950 34,27% 1.218.888 50,72%

10 Hải Phòng 615.016 1.837.173 33,48% 1.500.188 41,00%

11 Bình Phước 329.286 994.679 33,10% 803.858 40,96%
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Với những tiện ích mà ứng dụng Công nghệ thông tin mang lại, thực hiện sự chỉ đạo của
Chính phủ, Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Y tế, Bình Phước đã triển khai các ứng
dụng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: Ứng dụng Bluezone, QR-
code, mạng Wifi tại các chốt kiểm soát dịch ra vào tỉnh cùng nhiều ứng dụng khác.

THỨ NHẤT
Truy vết các đối tượng vào tỉnh 

qua hệ thống: 
https://kiemdich.binhphuoc.gov.vn/

THỨ HAI
Truy vết các đối tượng

qua hệ thống:
https://tokhaiyte.vn/
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THỨ BA
Truy vết các đối tượng sử dụng ứng 

dụng Bluezone qua hệ thống: 
https://cdc.bluezone.gov.vn/

https://kiemdich.binhphuoc.gov.vn/
https://tokhaiyte.vn/
https://cdc.bluezone.gov.vn/


❖ Ý thức cài đặt, sử dụng các ứng dụng còn thấp.

❖ Địa bàn dân cư xa, tỉ lệ sử dụng Smartphone chưa nhiều.

❖ Dữ liệu giữa các ứng dụng chưa liên thông.
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➢Ngày 29-5, Sở Y tế tỉnh Bình
Phước đã chính thức vận hành,
đưa vào hoạt động Bản đồ thông
tin dịch tễ Covid-19
(COVIDMaps) được cập nhật
theo thời gian, tình hình thực tế
của dịch Covid-19.

Truy cập:

http://gis.binhphuoc.gov.vn/covid

http://gis.binhphuoc.gov.vn/covid
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❑ Ðẩy mạnh ứng dụng CNTT trong truyền

thông phòng, chống dịch.

❑ Phát huy tối đa các ứng dụng CNTT vào

mọi lĩnh vực đời sống đã giúp cho công

tác an sinh xã hội được bảo đảm.

❑ Khẳng định hiệu quả việc ứng dụng

CNTT trong thực hiện “nhiệm vụ kép”

vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-

19 hiệu quả, vừa hoàn thành các chỉ tiêu

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong

giai đoạn hiện nay.
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