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BỆNH VIỆN MẮT 
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Số:         /TB-BVM Đà Nẵng, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO    
V/v Khai báo y tế 100% CC, VC, LĐ Bệnh viện, khách đến liên hệ công tác, 

bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khám, điều trị và Quét QRCode 

  

Thực hiện công văn 4256/SYT-KHTC ngày 10 tháng 9 năm 2021 về việc 

tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát ra vào 

qua quét QRCode để phục vụ phòng chống dịch chủ động, Bệnh viện Mắt thành 

phố Đà Nẵng thông báo: 

I. Thực hiện Khai báo y tế đối với 100% CC, VC, LĐ bệnh viện; bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân; khách liên hệ công tác: 

1. Truy cập vào website https://khaibaoyte.danang.gov.vn: 

- Thực hiện khai báo theo mẫu từ website. 

- Chụp lại QRCode sau khi khai báo thành công để gửi bộ phận Check-in.  

- Có thể lưu lại để có thể sử dụng hình chụp QRCode này trong ngày để khai 

báo khi đến các địa điểm khác. 

2. Sử dụng QRCode để khai báo: 

 

 Mở CAMERA trong điện thoại thông minh hoặc trình Zalo để quét mã 

QRCode trên (mã trên giúp ta đăng nhập tự động vào địa chỉ 

https://khaibaoyte.danang.gov.vn thuận tiện hơn gõ thủ công). Sau đó tiến hành 

khai báo theo mẫu và thực hiện như mục I.1 nêu trên. 

3. Sử dụng app Danang Smart City để khai báo: 

 Dùng app trên điện thoại hoặc máy tính bảng để khai báo: 

 - Vào CHPlay (đối với điện thoại dùng hệ điều hành Android) hoặc App 

Store (đối với điện thoại dùng hệ điều hành iOS), tại mục tìm kiếm gõ “Danang 

Smart City” tải app về thiết bị. 

https://khaibaoyte.danang.gov.vn/
https://khaibaoyte.danang.gov.vn/


 - Sau khi tải và cài xong, chạy ứng dụng Danang Smart City và bấm tại mục 

“Khai báo” bên dưới cửa sổ ứng dụng, tiến hành khai báo theo mẫu để tạo QRCode 

và chụp lưu lại sử dụng trong ngày. 

Lưu ý:  

Bệnh viện đã có mẫu hướng dẫn khai báo y tế tạo QRCode tại: 

- Poster trước sân bệnh viện. 

- Tờ hướng dẫn trên mặt bàn bộ phận tiếp đón. 

- Website của bệnh viện tại địa chỉ http://benhvienmatdanang.vn, mục “Khai 

báo y tế trực tuyến”. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ phận tiếp đón: 

- Tiến hành quét QRCode để check-in đối với các CC, VC, LĐ bệnh viện; 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; khách liên hệ công tác. 

 - Nếu khách đến liên hệ công tác, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không thể 

tự khai báo thì hỗ trợ khai báo tại vị trí tiếp đón và Quét QRCode check-in. 

2. Phòng Công tác xã hội: 

- Giao Phòng Công tác xã hội phối hợp Tổ Công nghệ thông tin hằng ngày 

vào Hệ thống để lấy dữ liệu; lọc ra người có nguy cơ và báo cáo để thực hiện các 

nghiệp vụ y tế theo quy định. 

Đề nghị các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc Thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc BV; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KB, CNTT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Đạt 
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