
ĐỐI VỚI NGƯỜI KHAI THÔNG TIN Y TÊ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 

Bước 1. Địa chỉ khai báo y tế  

- Cách 1: Truy cập vào địa chỉ: http://truyvet.laichau.gov.vn 

- Cách 2: Quét mã QR CODE 

 

Bước 2. Thực hiện Khai báo y tế (không chọn phần dăng nhập vì đây là Modull 

dành cho cơ quan chuyên môn). 

Chọn loại khai báo y tế bằng cách click vào Nút trên màn hình: “Khai báo y tế”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai báo y tế (Ô 

có dấu (*) là biểu thị cho việc bắt buộc phải nhập).  

1. Phần thông tin cá nhân: Họ và tên, Số điện thoại, năm sinh, dân tộc, giới tính, 

nhập đầy đủ, Trường hợp không có số điện thoại có thể nhập số của người thân 

để có thể liên lạc với bạn. 

2. Địa chỉ thường trú/tam trú: Là địa chỉ của bạn trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú  

3. Với câu hỏi: Trong 14 ngày qua anh chị có di chuyển ra khỏi nơi thường trú/tam 

trú hay không?  

http://truyvet.laichau.gov.vn/


Trường hợp nếu bạn không di chuyển thì chọn không, trường hợp có di chuyển 

thì chọn có và khai báo các thông tin tiếp theo 

4. Địa chỉ lưu trú trước khi về ? 

 

Là địa chỉ nơi bạn đi công tác, làm việc trước khi trở về nơi thường trú (tạm trú) 

ví dụ như: Bạn có hộ khẩu tại Lai Châu, bạn đi làm việc tại Đà Nẵng xong việc 

bạn quay lại Lai Châu thì bạn khai thông tin tại Đà Nẵng tại đây. Trường hợp bạn 

xong việc ở Đà Nẵng và tiếp tục di chuyển vào thành phố HCM rồi mới về Lai 

Châu thì ô này bạn khai thông tin tại Đà Nẵng và thành phố HCM tại đây. 

5. Nơi đến.  

 

Là địa chỉ bạn sẽ di chuyển đến sau khi đi công tác, làm việc về. 

Nếu trùng với hộ khẩu thường trú tại Lai Châu chọn vào ô giống địa chỉ thường 

trú/tạm trú. 



Nếu địa chỉ khác với địa chỉ thường trú bạn nhập đầy đủ thông tin. 

7. Phương tiện di chuyển: 

 

+ Nếu bạn di chuyển bằng xe khách – Taxi vui lòng điền đầy đủ thông tin đây là 

điều quan trọng trong quá trình truy vết và phòng chống dịch.  

Lưu ý. Với xe khách đây là thông tin để kiểm tra tình trạng khai báo y tế của 

hành khách trên xe. 

+ Nếu đi xe cá nhân bạn điền thông tin vào ô xe cá nhân 

8. Anh chị di chuyển qua tuyến đường nào ( Chỉ áp dụng với người đang đi 

qua chốt để vào các địa bàn của Lai Châu)  

 

+ Là thông tin bắt buộc đề nghị anh chị chọn tuyến đường di chuyển chính xác để 

các chốt kiểm soát dịch có thể nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời 

9. Khai báo lịch trình: Thông tin không bắt buộc, anh chị có thể cập nhất các địa 

chỉ mà mình đã từng làm việc, công tác, nghỉ chân trong hành trình di chuyển. 



 

10. Trong 14 ngày qua anh chị có từng di chuyển qua một trong các địa điểm 

sau không? 

Đây là thông tin thu thập anh chị có đi qua các vùng dịch không nếu có anh chị 

chọn tích có nếu không hệ thông đã mặc định chọn không. 

 

11. Trong 14 ngày qua anh, chị có các biệu hiện sau không? (Sốt, ho, khó thở, 

mệt mỏi, đau họng, viêm phổi) 

Nếu không anh chị chọn không, nếu có anh chị chọn một trong các triệu chứng sẽ 

được hiển thị. 

12. Trong 14 ngày qua, anh/chị có tiếp xúc với các đối tượng sau không? 

(Người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm phổi; Người từ nước/vùng đang có 

dịch Covid; Người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid) (*) 



Nếu không anh chị chọn không, nếu có anh chị chọn một trong danh sách sổ 

xuống.  

13. Hiện tại Anh/Chị có các bệnh nào không? (Ung thư; Tiểu đường; Người 

nhận ghép tạng, Thủy xương; Suy giảm miễn dịch; Huyết áp cao; Bệnh tim 

mạch; Bệnh thận mãn tĩnh; Bệnh máu mãn tính; Bệnh gan mãn tính) (*) 

Nếu không anh chị chọn không, nếu có anh chị chọn một trong các bệnh được sổ 

xuống. 

14. Bạn có đang trong thời gian thai kỳ hay không? (*) 

Nếu không chị chọn không, nếu có chị chọn có 

Bước 3. Kiểm tra lại thông tin một lần nữa các trường có dấu (*) đã điền hết chưa 

và đúng chưa. Chỉ ấn nút gửi tờ khai khi các trường thông tin đã đúng. 

Sau khi nhấn nút gửi, bạn phát hiện có thông tin sai. Bạn nhấn nút cập nhật thông 

tin để sửa lại và nhấn lại nút gửi sau khi chỉnh sửa xong. 

Bước 4. Chụp màn hình khai báo thành công để xuất trình khi kiểm tra hoặc cập 

nhật thông tin. Ghi nhớ mã tra cứu của bạn để những lần khai sau nhanh và thuận 

tiện hơn. 

 

Khuyến cáo: Nếu anh/chị đã khai báo và có mã QR thì trong các lần bổ xung 

thông tin và chỉnh sửa sau không cần nhập lại thông tìn mà vào phần cập 

nhật thông tin. 


