
UBNDTỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         /SGTVT-VTPT&NL 
 

V/v Tổ chức hoạt động vận tải trong 

thời gian phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày         tháng 5 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 

- Bến xe khách các huyện, thành phố; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái. 
 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biên hết sức phức tạp tại các 

tỉnh, thành phố trên cả nước. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của 

Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trong hoạt động vận tải.  

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang thông báo: 

1. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô 

1.1. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách nội tỉnh 

Cho phép các phương tiện kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp 

đồng, xe du lịch, xe buýt và xe khách tuyến cố định nội tỉnh được hoạt động 

trong phạm vi tỉnh Tuyên Quang; phải thực hiện sắp xếp bố trí chỗ ngồi giãn 

cách (02 ghế 01 hành khách), không được chở số người vượt quá 50% số ghế 

ngồi của phương tiện. Tiếp tục thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo Thông điệp 5k và các quy định của Bộ 

Y tế. 

1.2. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh 

- Tạm dừng mọi hoạt động các phương tiện vận tải hành khách (tuyến cố 

định, hợp đồng, du lịch, taxi) đi, đến các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh 

Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế. 

- Các tuyến vận tải hành khách đi, đến các tỉnh chưa có dịch tiếp tục được 

phép hoạt động nhưng phải sắp xếp bố trí chỗ ngồi giãn cách (02 ghế 01 hành 

khách) và không được chở số người vượt quá 50% số ghế ngồi của phương tiện. 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thông điệp 

5k của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc phải đeo khẩu trang trước, trong, sau khi 

kết thúc hành trình và khai báo y tế đầy đủ đảm bảo đúng quy định. 

- Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe 

du lịch, xe taxi có hành trình đi qua các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh 

Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế  không được dừng, đỗ đón trả khách.  

- Hướng dẫn và yêu cầu hành khách cài đặt một trong các ứng dụng sau: 

“Vietnam Health Declaration”, “Bluezone”, “Ncovi” trên điện thoại di động 

thông minh để thực hiện khai báo y tế theo mã QR Code. 
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2. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa: Được phép hoạt 

động bình thường nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

3. Đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa 

- Sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách 01 ghế và không vượt quá 

50% số ghế ngồi được cấp phép theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm và đầy đủ các biện pháp ngăn ngừa dịch 

Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách. 

4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 12/5/2021 cho đến khi có thông báo 

mới. 

5. Bến xe khách các huyện, thành phố 

- Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết xe ra vào bến; lưu ý kiểm soát 

chặt chẽ việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19. Kiên quyết không cho 

phương tiện xuất bến nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. 

- Thực hiện kiểm soát việc khai báo y tế bằng mã QR Code; đăng ký 

“Điểm kiểm soát dịch” tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo 

thông tin; dán mã QR Code ở các vị trí dễ nhìn và trên các phương tiện để 

người dân thực hiện quét mã khai báo. 

(có Hướng dẫn gửi kèm) 

6. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

- Thanh tra Sở: Phối hợp với bến xe khách các huyện, thành phố, bến thủy 

nội địa kiểm soát chặt chẽ xe ra, vào bến, số lượng hành khách trên phương tiện; 

hướng dẫn các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của 

các đơn vị vận tải, nhất là việc thực hiện khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo 

y tế theo mã QR Code, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

-  Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái: Tiếp tục theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, bến thủy nội địa 

thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh và khai báo y tế 

trực tuyến hoặc khai báo y tế theo mã QR Code. 

Yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe khách các huyện, thành phố và các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;             

- Bộ GTVT;                (B/cáo) 

- Tổng cục ĐBVN;                 

- Giám đốc,các Phó GĐ Sở;  

- Như K/gửi; (T/hiện) 

- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu VT, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 
 
 

Trần Văn Sang 

https://tokhaiyte.vn/
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HƯỚNG DÂN KHAI BÁO Y TẾ BẰNG QR CODE 

(Kèm theo văn bản số    /SGTVT-VTPT&NL ngày    /5/2021 của Sở GTVT Tuyên Quang) 
 

Bộ Y tế hướng dẫn Khai báo y tế bằng QR CODE:  

- Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE phục vụ người dân có thể 

“Khai báo y tế” trong quá trình ĐI VÀ ĐẾN hay còn gọi là “CHECK-

IN/CHECK-OUT” Y TẾ bằng MÃ QR-CODE tại các địa điểm yêu cầu khai báo 

theo Quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid19/ Bộ Y tế, 

cũng như theo yêu cầu của UBND các Tỉnh/Thành phố. 

  - Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE này giúp hỗ trợ các địa 

phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong 

phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. 

- Theo đó, tất cả các địa điểm: Công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, 

chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng… đều phải thực hiện kiểm soát y 

tế đối với khách đến và đi bằng mã QR Code. 

- Người dân phải khai báo y tế bằng QR code khi đi/đến các địa điểm 

công cộng thông qua các phần mềm ứng dụng app mobile: “Vietnam Health 

Declaration”, “Bluezone”, “Ncovi” trên điện thoại di động thông minh. 

- Kết nối liên thông, tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng VHD, Ncovi, 

Bluezone và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu phục vụ công tác phân 

tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

TW và địa phương. 

Đăng ký thông tin QR Code nơi công cộng 

Với các nhà hàng, nơi lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), trường học, 

bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, tòa nhà văn phòng, các nhà 

máy… có thể thực hiện “Đăng ký điểm kiểm dịch” bằng cách: 

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông 

tin (Tên điểm kiểm soát dịch/Số điện thoại/ Địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính 

xác….) 

Bước 2: Hệ thống cung cấp cho đơn vị một Mã QR Code 

Bước 3: Các vị thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người 

dân thực hiện quét. 

Lưu ý: trong trường hợp in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện 

thoại của người được phân quyền để quét. 

Hướng dẫn sử dụng 

Người dân có thể thực hiện bằng 02 hình thức để có thể “ Khai báo y tế” 

Cách 1: Truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn để khai trực tuyến. 

Người dân có thể thực hiện “Khai báo y tế” bằng sử dụng các trình duyệt 

web như Firefox/ Côc Côc/ Chrome cách truy cập đường dẫn 

https://tokhaiyte.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet. 

BƯỚC 1: 

(1) Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn 
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(2) Nhập chính xác Số điện thoại di động để nhận được Mã OTP (Mã bảo 

mật) từ hệ thống. 

(3) Hệ thống gửi lại Mã OTP cho người dân qua tin nhắn “IT-antiNCOV” 

trên điện thoại. 

(4) Thực hiện nhập Mã OTP để vào hệ thống 

BƯỚC 2: 

Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin “HỌ TÊN/ SỐ CĂN CƯỚC 

CÔNG DÂN/ NĂM SINH/ GIỚI TÍNH… (Hoặc có Khai hộ người thân) 

(!) Lưu ý: Trong trường hợp nhớ Số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể 

thực hiện chọn “Có thẻ bảo hiểm y tế” để nhập thông tin SỐ THẺ và hệ thống tự 

động cập nhật các thông tin cá nhân. 

(2) Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận 

gửi thông tin. 

(3) Khi hoàn thành hệ thống sẽ tự động trả lại 01 MÃ QR-CODE cho 

từng người dân, với mã này có thể thực hiện “Check-in/Check-Out y tế” tại các 

nơi yêu cầu khai báo. 

Cách 2: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store 

(IOS) để tìm và tải ứng dụng các ứng dụng “Vietnam Health Declaration” 

“Bluzone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 

Người dân có thể thực hiện “Khai báo y tế” trên điện thoại di động bằng 

cách tải các ứng dụng về máy cá nhân. 

BƯỚC 1: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store 

(IOS) để tìm và tải các ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” 

“Bluzone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 

BƯỚC 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để 

nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống 

BƯỚC 3: Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” để cập nhật các thông tin 

cần thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ y tế ban hành và “Gửi thông tin”. 

(!) Lưu ý: Với phần mềm “Vietnam Health Declaration” có thể nhớ Số thẻ 

bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn “Có thẻ bảo hiểm y tế” để 

nhập thông tin SỐ THẺ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. 

BƯỚC 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một 

mã “QR-CODE” cho người dân có thể sử dụng “Check-in/Check-out y tế” tại 

các nơi yêu cầu. 

(Các thông tin về lịch sử các lần khai sẽ được lưu trong “Tờ khai của tôi”). 

Thực hiện Check-in/Check-out y tế 

Khi đến các địa điểm cần xác nhận ĐẾN VÀ ĐI hay còn gọi là “Check-in/ 

Check-Out y tế”, người dân sử dụng chức năng “Quét QR” trên các hệ thống để 

khai báo. 

Trong trường không có điện thoại di động thông minh thì người dân có 

thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống 



5 

 

(tokhaiyte.vn) để được in Mã QR-Code xác nhận hoặc đọc Số điện thoại để 

được xác nhận. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-11T22:10:33+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:05:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:06:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:06:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:06:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:06:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-12T08:06:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




