
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /PGDĐT 

V/v triển khai phần mềm VNEID của 

Bộ Công an 

 

            Krông Nô, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS; 

                 - Hiệu trưởng trường TH -THCS Nguyễn Viết Xuân. 

 

 Thực hiện Công văn số 2319/UBND-CA ngày 27/10/2021 của UBND huyện 

Krông Nô về việc triển khai phần mềm VNEID của Bộ Công an; Phòng Giáo dục 

và Đào tạo đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có 

sử dụng điện thoại thông minh hãy đăng ký, sử dụng ứng dụng VNEID thường 

xuyên trong việc di chuyển khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng. Đồng 

thời hướng dẫn việc sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo y tế khi qua trạm kiểm 

soát dịch gồm 4 bước. Cụ thể: 

Bước 1: Tìm kiếm ứng dụng VNEID trên App store, CH Play, hoặc truy cập 

vào website http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để tải, cài đặt ứng dụng về điện 

thoại hoặc máy tính. 

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký tài khoản và nhập các thông tin theo 

hướng dẫn hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản. 

Bước 3: Hệ thống sinh ra một mã QR Code duy nhất cho mỗi công dân gắn 

với thông tin công dân đã kê khai, người dân chỉ cần xuất trình QR Code này khi 

qua chốt kiểm tra. 

Bước 4: Khi di chuyển thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNEID và chọn 

chức năng khai báo di chuyển nội địa để khai báo y tế và lịch trình di chuyển. Sau 

đó xuất trình xuất trình thẻ CCCD  và mã QR tại ứng dụng VNEID để khai báo 

thông tin di chuyển. 

- Trường hợp cá nhân không mang theo thẻ CCCD có gắn chíp thì sử dụng 

mã QR in ra giấy hoặc sử dụng mã QR trên điện thoại di động. 

 Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo PGD&ĐT; 

- CM MN,TH,THCS; 

- Các trường MN,TH,THCS; 

- Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân; 

-  Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Văn Út 

http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
https://plo.vn/tags/IOG7qW5nIGThu6VuZyBWTkVJRA==/ung-dung-vneid.html
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