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I. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI BÁO Y TẾ
Bước 1: Người dân khai báo y tế theo 1 trong các cách sau:
- Cách 1: Khai báo trên app Danang SmartCity (iOS và Android). Tải app tại
http://onelink.to/DanangSmartCity
- Cách 2: Mở Zalo Tổng đài 1022: vào menu “Covid-19”, chọn “Khai báo y tế”
- Cách 3: Truy cập https://khaibaoyte.danang.gov.vn
Bước 2: Thực hiện điền thông tin khai báo y tế (lưu ý các trường thông tin có
dấu “*” mà đỏ là bắt buộc phải điền) và bấm Gửi khai báo. Hệ thống trả về 1 mã QR.
Người khai báo lưu lại mã QR để thực hiện check in tại chốt kiểm soát.
Bước 3: Tại chốt kiểm soát: xuất trình mã QR cho cán bộ tại chốt kiểm soát.

“THẺ XANH”

“THẺ VÀNG”
QRCODE sau khi khai báo

CHƯA XÁC ĐỊNH

Bước 4: In QR code (nếu thực hiện trên máy tính)
Chọn “In khai báo”, sau đó chọn “In tờ khai” để in mã QR.
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II. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI NGƯỜI KIỂM SOÁT CHỐT
Để quét mã QR của người khai báo y tế / thẻ vé đi chợ, người kiểm soát chốt có
thể sử dụng ứng dụng e-ticket Đà Nẵng trên điện thoại thông minh / máy tính bảng
hoặc dùng thiết bị đọc mã QR kết nối với máy tính
1. Dùng phần mềm E-TICKET ĐÀ NẴNG: Người kiểm soát chốt dùng phần
mềm E-TICKET ĐÀ NẴNG để quét mã QR của người khai báo y tế. Phần mềm
tương thích với thiết bị điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android 5.0 trở lên
hoặc iOS 14.1 trở lên (iPhone 6 Plus trở lên).
Các bước thực hiện:
Bước 1: CÀI ỨNG DỤNG E-TICKET TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Tải ứng dụng “eTicket – Đà Nẵng” về điện thoại (từ CH Play hoặc App Store)
hoặc tại đường dẫn:
- http://bit.ly/soatvedn (Android)
- https://bit.ly/soatvedn1 (iOS)
Bước 2: Sau khi cài đặt, đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản được cung cấp và
chọn địa điểm chốt kiểm soát, và bấm Tiếp tục.
Bước 3: Thực hiện quét mã QR code của người khai báo. Chọn CHECK IN và
đưa camera vào mã Qrcode của du khách để kiểm tra việc khai báo thông tin y tế.

Hình 1
Bước 1 - Tải app

Hình 2
Bước 2 - Đăng nhập

Hình 3
Bước 3 - chọn chức năng
check-in để quét mã QR
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Nếu quét thành công, ứng dụng sẽ hiện các thông tin của người khai báo (có
kèm thông tin mũi tiêm nếu có dữ liệu) (hình 4a). Nếu người dân khai báo có các triệu
chứng ho, sốt… hoặc có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm… thì sẽ có cảnh báo
(màu cam) trên màn hình để người kiểm soát khai thác thêm thông tin và hướng dẫn
người khai báo thực hiện theo các quy định phòng chống dịch. Nếu hệ thống báo Mã
QR không hợp lệ (hình 4b) là người dân chưa thực hiện khai báo, lúc này người kiểm
soát đề nghị người dân khai báo và xuất trình mã Qrcode để quét.

Hình 4a: Mã QR hợp lệ

Hình 4b: Mã QR không hợp lệ

2. Dùng máy quét mã QR kết nối với máy tính:

Thùng quét QRCODE do Đà Nẵng
thiết kế, triển khai

Thiết bị quét QRCODE chuyên dụng

Mẫu máy quét không tiếp xúc
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Phương án này cần thiết bị quét mã QR, kết nối máy tính có nối mạng Internet.
Một số lưu ý trước khi triển khai:
- Hệ thống web check-in tương thích với trình duyệt Edge hoặc Chrome
- Tắt chế độ gõ tiếng Việt trong lúc sử dụng (để tránh hệ thống ghi nhận sai dữ
liệu đọc từ barcode do các bảng mã tiếng Việt)
Bước 1: Truy cập vào trang web https://qrcode.danang.gov.vn
Sau khi truy cập, đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản được cung cấp và chọn
địa điểm chốt kiểm soát.

Hình 1 – Màn hình đăng nhập

Hình 2 – Chọn địa điểm kiểm soát
Bước 2: Sau khi chọn địa điểm, chọn CHECK IN/CHECK OUT để bắt đầu
kiểm soát vào/ra tương ứng (lưu ý click chuột vào ô mã QR).
Người khai báo đưa mã QR bằng giấy hoặc trên điện thoại vào máy quét để
quét mã QR. Sau khi có kết quả thì phần mềm tự động chờ lượt quét mã tiếp theo
(Không cần kích chuột vào ô mã QR).
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Hình 3 – Thực hiện quét mã QR
- Nếu quét thành công, ứng dụng sẽ hiện thông báo Check in thành công (hình
4a);

HÌnh 4a: Kết quả Quét mã QR khai báo y tế thành công

Hình 4a – Quét thẻ vé đi chợ thành công
- Ngược lại nếu báo Mã QR không hợp lệ (hình 4b) là người dân chưa thực
hiện khai báo hoặc không phải mã QR của thẻ đi chợ, lúc này người kiểm soát đề nghị
người dân khai báo hoặc xuất trình mã Qrcode của thẻ đi chợ hợp lệ để quét.
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Hình 4b – Mã QR không hợp lệ
- Nếu quét mã QR xong có cảnh báo màu đỏ (hình 4c) là người khai báo đã
khai có các triệu chứng ho, sốt… hoặc có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm…
Người kiểm soát chốt khai thác thêm thông tin và hướng dẫn người khai báo thực hiện
theo các quy định phòng chống dịch, liên hệ cơ quan y tế để hỗ trợ…

Hình 4c: Cảnh báo nếu người dân khai có triệu chứng/tiếp xúc nghi
nhiễm
3. Sử dụng webcam hoặc camera kết nối với máy tính, máy tính bảng
Ngoài các cách trên, có thể sử dụng các phương thức sau để kết nối:
- Sử dụng webcam tích hợp trên laptop hoặc webcam kết nối với máy tính và sử
dụng phần mềm chuyên dụng để quét
- Sử dụng camera IP kết nối (qua wifi) với máy tính/máy tính bảng để quét và
kiểm soát từ xa
Vui lòng liên hệ đầu mối trong hướng dẫn này để được hướng dẫn chi tiết.
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Lưu ý:
- Một tài khoản e-ticket sử dụng cho 1 địa điểm check-in.
- Tại 1 địa điểm check-in, nhiều thiết bị điện thoại có thể sử dụng cùng 1 tài
khoản để đăng nhập → nhiều cán bộ có thể cùng sử dụng 1 tài khoản.
- Đăng ký tài khoản theo mẫu sau
Địa điểm
check-in

TT

1

…

Đơn vị quản lý

…

Cán bộ quản lý
(họ tên, chức vụ,
SĐT)
…

Địa chỉ email
công vụ
…

Gởi mẫu đăng ký tài khoản về:
- Ông Nguyễn Thanh Minh (minhnt11@danang.gov.vn / Zalo 0333050679)
- Ông Phan Văn Dũng (dungpv11@danang.gov.vn / Zalo 0914391155)
- Hoặc gọi Tổng đài hỗ trợ đăng ký: (0236) 1022 nhánh số 3.
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III. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI NGƯỜI XUẤT THỐNG KÊ
1. Đăng nhập
- Truy cập: https://eticket.danang.gov.vn và đăng nhập bằng tài khoản “eTicket” đã được cung cấp cho đơn vị.

2. Truy xuất lịch sử check-in tại địa điểm quản lý
- Click vào menu “Lịch sử check-in”
- Chọn bộ lọc theo check-in/out và theo thời gian check-in/out để xem dữ liệu
- Bấm vào tên “Người giữ vé” để xem nội dung thông tin chi tiết của người
khai báo
- Bấm vào “Xuất” để xuất dữ liệu theo file CSV. Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ
xuất file CSV. Người dùng có thể mở phần mềm Excel và import file CSV, sau đó lưu
lại thành file excel. Tham khảo hướng dẫn:
https://help.doreming.com/vn_vn/showArticle/vexulyfileCSV

Giao diện thông tin lịch sử check-in

11

Ứng dụng thường xuyên được cập nhật và hoàn thiện. Trong quá trình sử dụng,
rất mong sự góp ý của các đơn vị. Nếu cần hỗ trợ hoặc góp ý, vui lòng liên hệ
- Tổng đài đường dây nóng (0236) 1022 hoặc
- Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật:
+ Ông: Nguyễn Thanh Minh (Sở TT&TT), email: minhnt11@danang.gov.vn; SĐT:
0333050679.
+ Ông Phan Văn Dũng (Sở TT&TT), email: dungpv11@danang.gov.vn; SĐT:
0914391155.

