UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:680/SYT-KHTC

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai quét QR-Code tại mỗi
Khoa/Phòng của đơn vị.

Kính gởi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các phòng chức năng của Sở;
- Các đơn vị.
Thực hiện Thông báo số 674/TB-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế về
kết luận của Phó Giám đốc Hoàng Hữu Nam tại buổi giao ban công tác phòng,
chống COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện tạo mã QR-Code cho mỗi Khoa/Phòng của đơn vị:
- Tạo mã QR-Code tại Khoa/Phòng thực hiện theo tài liệu hướng dẫn đính
kèm Phụ lục 1, với tài khoản để khởi tạo mã QR-Code là tài khoản sử dụng
Hue-S của một Lãnh đạo Khoa/Phòng của đơn vị.
- Cách đặt tên: <<Tên Khoa/Phòng>> + “-”+ <<Tên đơn vị>>. Ví dụ:
Khoa Kết Giác Mạc – Bệnh viện Mắt Huế; Phòng kế hoạch Nghiệp vụ - TTYT
huyện Phú Vang.
- Kích thước: Đối với bảng mã QR in ra dán trên tường cao 20 cm, dài 30
cm; Đối với bảng mã QR có chân đế thì chân đế và bảng mã QR cao khoản 1
mét, làm bằng chất liệu inox hoặc kim loại khác.
- Vị trí đặt bảng mã QR trước cửa ra vào Khoa/Phòng dễ nhận thấy, nơi
thuận lợi cho người thực hiện quét mã QR.
- Hướng dẫn và yêu cầu người dân, công chức, viên chức và người lao
động thực hiện quét mã QR- Code ngay lúc đến và khi rời đi.
2. Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quét QR-Code đơn vị tại cổng
ra vào; Cài đặt và sử dụng Hue-S, Bluezone; Khai báo y tế tại ứng dụng Hue-S
hoặc tại địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt
3. Kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm bổ sung chức năng thống
kê theo dõi trong quá trình ĐI VÀ ĐẾN (“CHECK-IN/CHECK-OUT” Y TẾ
bằng MÃ QR-CODE) tại mỗi đơn vị; thực hiện khai báo y tế sau khi quét mã
QR-Code; hỗ trợ thêm chức năng đơn vị quét mã QR-Code của người dân; liên
thông dữ liệu giữa hệ thống mã QR-Code của tỉnh với hệ thống mã QR-Code
theo quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid19 và Bộ Y tế.
Nhận được Công văn đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
- PCVP UBND tỉnh Hoàng Việt Cường (b/cáo);
- Lưu:VT, KHTC.

Lê Viết Bắc
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Phụ lục 1: Hướng dẫn triển khai giải pháp QR-Code tại khoa/phòng phục
vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19
(Kèm theo Công văn số 680/SYT-KHTC ngày 22/02/2021 của Sở Y tế)
1. Hướng dẫn tạo mã QR-Code cho mỗi Khoa/Phòng của đơn vị.
Bước 1: Khởi tạo mã QR riêng cho từng Khoa/Phòng.
Truy cập tại địa chỉ: http://qr.huecity.vn

Hình 1 – Giao diện của trang http://qr.huecity.vn
Bước 2: Đăng ký tài khoản để đăng nhập hệ thống.
Sử dụng tài khoản Hue-S đại diện Lãnh đạo Khoa/Phòng của đơn vị đó,
cụ thể:
* Tài khoản: <<Số CMND>>
* Mật khẩu: <<của mỗi cá nhân>>

Hình 2: Giao diện đăng nhập tài khoản và mật khẩu
Bước 3: Khởi tạo mã QR.
Sau khi đăng nhập thành công, chọn “Thêm mới địa điểm” để tạo địa
điểm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
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Hình 3

Sau khi chọn “Thêm mới địa điểm” giao diện hệ thống hiển Các thông
tin cần thiết phục vụ cho phòng chống dịch bệnh Covid-19 được hiển thị trên
form khởi tạo. Điền chính xác thông tin và nhấn “Lưu” để xác nhận.

Hình 4

Bước 4: Quản lý các mã QR
Để in, chỉnh sửa thông tin, xóa mã QR được khởi tạo, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp chỉ cần chọn chức năng bên phải danh sách mã QR vừa mới được
khởi tạo.
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Hình 5

Hình 6

Hiện tại hệ thống hỗ trợ 3 chức năng trên từng bản ghi mã QR:
- Xem mẫu QR đã tạo thành công hỗ trợ cho in mã QR
- Chỉnh sửa thông tin địa điểm
- Xóa địa điểm
Bước 5: Xuất và in mã QR.
Sau khi chọn Xem mã QR hệ thống sẽ xuất ra mã QR. Cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp tải hình ảnh mã QR được xuất ra, in và dán tại các vị trí dễ nhận
diện trước khi vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
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Hình ảnh bảng QR sau khi in

* Kính cỡ Kính cỡ bảng mã QR
khoa/phòng: Cao 20 cm, dài 30 cm.
2. Hướng dẫn thao tác quét mã QR-Code ra vào Khoa/Phòng (Đối với
người dân, công chức, viên chức và người lao động)
Bước 1: Cài đặt Hue-S
Truy cập địa chỉ http://huecity.vn cài đặt để cài đặt phiên bản mới nhất
của Hue-S (đã hỗ trợ trên cả 2 nền tảng Android và IOS).
Lưu ý: Phải sử dụng Phiên bản mới nhất của Hue-S. Nếu máy bạn đã cài
đặt phiên bản cũ trước đây thì phải xóa ứng dụng và cài đặt lại Phiên bản mới
nhất Hue-S.
Bước 2: Đăng ký tài khoản, đăng nhập hệ thống.
Sau khi cài đặt, người dùng cần đăng nhập hệ thống để xác minh định
danh, đồng thời cũng để sử dụng đầy đủ các tính năng của Hue-S được cung
cấp.
Trong trường hợp chưa có tài khoản thì chọn chức năng đăng ký tài khoản
và làm theo hướng dẫn của ứng dụng.
Bước 3: Dùng Hue-S Quét QR.
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Người dùng khi đến các
điểm có bảng yêu cầu xác
nhận QR thì mở Hue-S và sử
dụng chức năng QR như hình
vẽ bên để quét xác nhận.
- Di chuyển Camera
đến ảnh QR được đặt tại các
vị trí người dùng nhìn thấy.

Sau khi quét QR trên
Hue-S ứng dụng sẽ chuyển
qua giao diện thông tin điểm
đến điểm đi như hình bên thì
được xác định là đã thành
công.

 Ghi chú: Có Video hướng dẫn đính kèm.

