
HƯỚNG DẪN KIỄM SOÁT RA VÀO BẰNG MÃ QR 

1. Thông tin chung

- Mục đích: Quản lý người ra vào các địa điểm thông qua mã QR code.

- Đối tượng sử dụng: Dành cho các cá nhân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp đăng ký địa điểm và

quản lý người ra vào tại các địa điểm đã đăng ký. 

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1 Truy cập website https://qr.pccovid.gov.vn/ hoặc https://qr.tokhaiyte.vn/ 

- Giao diện hiển thị: 

2.2 Đăng ký địa điểm 

Bước 1: Chọn mục “Đăng ký địa điểm” trên menu. 

Bước 2: Để đăng ký địa điểm mới, nhập các thông tin trong mục “Đăng ký Mã QR địa điểm” sau đó 

bấm “Đăng ký”. 



Bước 3: Nhập “Mã OTP” gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn “Xác nhận” sẽ hiển thị mã QR code 

của địa điểm đăng ký. 

Để tải mã QR xuống và dán tại cửa ra vào của địa điểm, bấm “Tải xuống Mã QR của Địa điểm”. 

- Trường hợp đã đăng nhập vào hệ thống, để đăng ký địa điểm mới, bấm “Đăng ký địa điểm” trên 

menu, nhập các thông tin trong mục “Đăng ký Mã QR địa điểm” sau đó bấm “Đăng ký”. 



2.3 Quản lý địa điểm 

- Chọn mục “Quản lý địa điểm” trên menu. 

- Trỏ vào 1 địa điểm địa điểm cần quản lý sẽ hiển thị các biểu tượng để có thể chỉnh sửa thông tin 

địa điểm ( ), xem hoặc tải Mã QR địa điểm (  ) hoặc chia sẻ địa điểm ( ). 

 Để chỉnh sửa thông tin địa điểm: Bấm vào biểu tượng ( ), sau đó điền các thông tin muốn

thay đổi và nhấn “Ghi nhận thay đổi”.

 Để xem hoặc tải mã QR của địa điểm: Bấm vào biểu tượng ( )  sẽ hiển thị giao diện popup

“Xem và Tải file Mã QR”. Tải mã QR của địa điểm bằng cách bấm “Tải xuống Mã QR địa

điểm” trên popup.



 Để chia sẻ địa điểm: Bấm vào biểu tượng ( )  , nhập số điện thoại và chọn vai trò cho người

bạn muốn chia sẻ sau đó bấm “Chia sẻ địa điểm”.

- Để thêm địa điểm của người khác, bấm  “Thêm địa điểm của người khác”, nhập SĐT của Chủ 

địa điểm và chọn vai trò Bạn muốn với địa điểm sẽ được chia sẻ sau đó bấm “Gửi đề nghị chia 

sẻ địa điểm”. 



- Để thêm địa điểm mới, bấm “Thêm mới địa điểm” nhập các thông tin trong mục “Đăng ký Mã 

QR địa điểm” sau đó bấm “Đăng ký”. 

- Để tìm kiếm thông tin địa điểm, nhập nội dung tìm kiếm và bấm biểu tượng ( ). 

2.4 Lịch sử quét Mã QR 

- Chọn mục “Lịch sử quét Mã QR” trên menu. 

- Để xem Lịch sử quét Mã QR tại các địa điểm mà bạn quản lý, bấm “Lịch sử quét Mã QR tại 

các địa điểm mà tôi quản lý”. 



- Để xem Lịch sử bạn đến các địa điểm/phương tiện, bấm “Lịch sử quét Mã QR tại các địa điểm 

mà tôi quản lý”. 

- Để xuất file lịch sử quét mã QR, bấm “Xuất file”, sau đó chọn “Có” trên popup hiển thị. 

2.5 Kiểm soát vào ra bằng máy quét QR 

- Chọn mục “Kiểm soát vào ra bằng máy” trên menu. 

-  Nếu bạn đang quản lý nhiều địa điểm và muốn thay đổi các địa điểm khác nhau, bấm (

), sau đó chọn địa điểm kiểm soát mong muốn. 



- Sử dụng thiết bị quét mã QR chuyên dụng, kết nối với máy tính để quét mã QR cho đến khi nhận 

thông báo thành công. 

- Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng “Kiểm tra mã QR” trên app PC-Covid để quét mã QR 

của người đến địa điểm theo hướng dẫn: 



Bước 1: Bấm vào biểu tượng(  ) 
Bước 2: Bấm “Chọn địa điểm” để chọn địa điểm 

kiểm soát (nếu đang quản lý nhiều địa điểm). 

Bước 3: Thực hiện quét mã QR cá nhân của người đến/đi địa điểm. 

Bước 4: Kiểm tra xem đã quét đúng mã QR cá nhân của người đến chưa. 

 Quét đúng mã QR cá nhân nếu hệ thống thông báo “KIỂM TRA THÀNH CÔNG”.

 Nếu hệ thống không báo “KIỂM TRA THÀNH CÔNG”, cần yêu cầu người đến/đi địa điểm

đưa đúng mã QR cá nhân và quét lại.


