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HDSD đăng ký tài khoản đăng nhập trên ứng dụng “An toàn COVID-19” 

 

 Trang 1 
 

NỘI DUNG 

 

Bước Mô tả Hình ảnh 

1 Truy cập vào trang 

https://antoancovid.vn/ bằng trình duyệt 

web.  

 

 

 

2 Nhấn chọn vào menu “Bản đồ” 

3 Với lần truy cập đầu tiên, trình duyệt sẽ 

yêu cầu truy cập vị trí hiện tại. 

Nhấn nút “Allow” hoặc “Cho phép” tùy 

vào ngôn ngữ trình duyệt. 

Bản đồ sẽ di chuyển tới vị trí hiện tại 

theo thiết bị. 

 

 

https://antoancovid.vn/
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 Trang 2 
 

Bước Mô tả Hình ảnh 

4 Nếu địa điểm của bạn có hiển thị trên bản 

đồ, bạn nhấn vào địa điểm của mình. 

Hoặc tìm kiếm địa điểm của bạn trên bản 

đồ và nhấn vào địa điểm cần đăng ký tài 

khoản, để sử dụng ứng dụng “An toàn 

COVID-19”. 

 

 

 

 

5 Nhấn vào nút “Đăng ký tài khoản đơn 

vị” để đăng ký tài khoản sử dụng ứng 

dụng “An toàn COVID-19”. 

Bạn sẽ được chuyển tới trang “Đăng ký” 

tài khoản. 

(Bỏ qua bước 6, tiếp tục bước 7) 

 

6 Nếu địa điểm của bạn không có trên bản 

đồ, hãy nhấn vào nút “Đăng ký” trên 

menu ngang. 

Bạn sẽ được chuyển tới trang “Đăng ký” 

tài khoản. 
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 Trang 3 
 

Bước Mô tả Hình ảnh 

7 Nhập thông tin địa điểm đăng ký và thông tin tài 

khoản đăng ký theo các nội dung yêu cầu: 

- THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ 

- THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ 
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 Trang 4 
 

Bước Mô tả Hình ảnh 

7 

(tiếp 

tục) 

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: 

- Tên địa điểm: Tên địa điểm của bạn (VD: THPT 

Phan Huy Chú - Đống Đa - Láng Hạ, Đống Đa, Hà 

Nội) 

- Loại địa điểm: Nhập loại địa điểm (trường học, 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông, bệnh viện, phòng khám tư nhân, khách sạn, 

nhà nghỉ, …) 

- Tỉnh, thành phố: chọn tỉnh thành phố của địa 

điểm của bạn 

- Quận huyện: chọn quận huyện của địa điểm của 

bạn 

- Phường xã: chọn phường xã của địa điểm của bạn 

- Địa chỉ: Nhập địa chỉ chi tiết của địa điểm (không 

cần nhập Phường xã, Quận huyện, Tỉnh thành phố). 

VD: Số 34, Ngõ 49, Phố Huỳnh Thúc Kháng 

- Tọa độ địa điểm: Dựa vào thông tin nhập ở trên 

hoặc chọn từ Bản đồ (bên phải), sẽ tự động hiển thị 

tọa độ của địa điểm này. Đây là thông tin tự động, 

không cần chỉnh sửa thông tin ở đây. 

- Website: Nhập website của địa điểm của bạn. 
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 Trang 5 
 

Bước Mô tả Hình ảnh 

7 

(tiếp 

tục) 

❖ Cách sử dụng “BẢN ĐỒ” ở bên phải: 

- Đưa chuột vào vùng bản đồ đang hiển thị 

- Sử dụng con lăn của chuột hoặc nhấn 2 nút [+] và 

[-] trên bản đồ để thay đổi mức độ hiển thị khu vực 

trên bản đồ 

- Nhấn giữ chuột và di chuyển chuột để di chuyển 

khu vực hiển thị trên bản đồ. 

 

 ❖ Chọn địa điểm trên bản đồ: 

- Chọn tỉnh, thành phố - Quận huyện – Phường xã 

trong danh sách (ở bên trái – nếu cần thiết), bản đồ 

sẽ tự động di chuyển tới khu vực vừa chọn. 

- Nhấn chuột vào địa điểm cần chọn trên bản đồ, 

bản đồ sẽ hiển thị biểu tượng (màu xanh dương) tại 

vị trí vừa nhấn và thông tin Tỉnh thành phố - Quận 

huyện – Phường xã – Địa chỉ - Tọa độ sẽ tự động 

được điền vào 
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 Trang 6 
 

Bước Mô tả Hình ảnh 

7 

(tiếp 

tục) 

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ: 

- Tên tài khoản: Tên của bạn hoặc tên địa điểm. 

(VD: Hiệu trưởng THPT Phan Huy Chú - Đống Đa 

-  Hà Nội) 

- Tài khoản đăng nhập: Tài khoản đăng ký để 

đăng nhập trên ứng dụng. Tài khoản phải viết liền, 

không có khoảng trắng, không dấu tiếng Việt, không 

có ký tự đặc biệt, trừ các dấu: gạch ngang (-), gạch 

dưới (_), dấu chấm (.) 

VD: thpt.phanhuychu-dongda-hanoi 

- Mật khẩu: Nhập mật khẩu cho tài khoản. 

- Nhập lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu, tương tự 

với “Mật khẩu”. 

Mật khẩu nên tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ viết hoa, 

chữ viết thường, chữ số. 

VD: matKhauTaiKhoan@1234 

- Chức vụ: Chức vụ của bạn tại địa điểm 

- Số điện thoại: Số điện thoại của bạn hoặc của địa 

điểm đăng ký 

- Email: Email của bạn hoặc của địa điểm đăng ký 

- Hình ảnh tại địa điểm: Đính kèm hình ảnh cá 

nhân của bạn đứng trước địa điểm, để xác nhận 

thông tin đăng ký. 

 

 

Ví dụ: 

 

Sau khi nhập thông tin đầy đủ, nhấn vào nút “Đăng 

ký tài khoản” 

 

 



HDSD đăng ký tài khoản đăng nhập trên ứng dụng “An toàn COVID-19” 

 

 Trang 7 
 

Bước Mô tả Hình ảnh 

8 Sau khi đăng ký tài khoản 

thành công, hệ thống sẽ hiển 

thị thông báo xác nhận. 

Bạn vui lòng đợi xác nhận 

kiểm duyệt tài khoản, trước khi 

sử dụng ứng dụng. 

 

 

Trong thời gian đợi xác nhận tài khoản đăng ký từ quản trị hệ thống, bạn có thể tải trước ứng dụng “An toàn COVID-19” vào điện 

thoại của mình. 

 

   


