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GIỚI THIỆU 

Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 được xây dựng với mục đích 

giúp doanh nghiệp, CSSXKD... tự đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại 

đơn vị mình theo trên toàn quốc. Phần mềm giúp lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo 

đơn vị kiểm soát, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên 

phạm vi từng khu vực, từng cơ sở của mình. Bộ tiêu chí đánh giá dựa trên Quyết 

định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký 

túc xá cho người lao động". 

1. Căn cứ 

- Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 Về việc ban hành 

"Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi 

làm việc và ký túc xá cho người lao động" 

2. Đối tượng 

+ Người lao động, người sử dụng lao động và ban quản lý ký túc xá. 

+ Nhà thầu, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ, suất ăn,... cho cơ sở lao 

động và ký túc xá. 

+ Bộ phận y tế, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động (sau đây gọi chung là 

cán bộ y tế). 

3. Nội dung đánh giá 

+ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại DN,CSSXKD... 

+ Người lao động cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 

+ Người sử dụng lao động cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 

+ Người làm công tác y tế cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 

+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 

+ Việc cần làm khi có trường hợp bị mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng và khó thở 

tại nơi làm việc, ký túc xá 

Thời gian đánh giá 

+ Đánh giá 02 tuần/1 lần 
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4. Hướng dẫn thao tác phần mềm 

4.1. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp 

- Gõ địa chỉ phần mềm trên trình duyệt web 

http://kcnvietnam.vn 

Màn hình trang chủ xuất hiện 

 

Nếu  doanh nghiệp bạn chưa có tài khoản, click vào link “Đăng nhập” để đăng 

ký tài khoản hệ thống, màn hình sau xuất hiện. 

 

Click vào link “Đăng ký” để đăng ký tài khoản cho doanh nghiệp của bạn, màn 

hình sau xuất hiện: 

http://kcnvietnam.vn/
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- Bạn phải sử dụng Mã số thuế làm tài khoản, nếu tài khoản của bạn không phải là 

mã số thuế, hệ thống sẽ khóa tài khoản của bạn. 

- Gõ mật khẩu 

- Click nút Đăng ký 

4.2.  Đăng nhập vào hệ thống 

- Sau khi đã có tài khoản, bạn nhập vào màn hình đăng nhập  

 

Click vào nút  Đăng nhập. 

- Sau khi đăng nhập thành công, giao diện trang chủ phần mềm sẽ như sau 
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Thoát khỏi hệ thống. 

- Để đảm bảo tính bảo mật, tránh trường hợp người khác tự ý sử dụng tài khoản 

của bạn thì kết thúc phiên làm việc bạn phải đăng xuất (Doanh nghiệp-> Thoát) khỏi 

phần mềm. 

- Để thực hiện việc này, bạn click chọn vào nút “Thoát”.  

 

Nhập thông tin cơ bản về doanh nghiệp 

Để sử dụng hệ thống bạn cần nhập thông tin cơ bản về doanh nghiệp. 

- Click vào Menu Doanh nghiệp/Nhập doanh nghiệp 

- Nhập đầy đủ thông tin về doanh nghiệp theo màn hình 
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- Click vào nút “Lưu thông tin”. 

4.3.  Đãnh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

4.3.1.  Nhập phiếu tự đánh giá 

  

   Click vào Menu Covid-19 -> Nhập phiếu tự đánh giá 

- Màn hình sau xuất hiện 

 

http://kcnvietnam.vn/Covid19.aspx
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- Điền đầy đủ thông tin vào form-> Click “Lưu thông tin” 

+  Sửa thông tin phiếu. 

- Để sửa thông tin phiếu đã nhập, bạn click vào link “Sửa” tương ứng của phiếu 

đó. 

- Màn hình sau xuất hiên 

 

- Sau khi sửa thông tin xong, click “Lưu thông tin” 

4.3.2.  Người sử dụng lao động đánh giá  

- Click menu Covid-9-> Người sử dụng lao động. 
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- Điền đầy đủ thông tin vào form-> Click “Lưu thông tin” 

4.3.3. Người làm công tác Y tế đánh giá 

- Click menu Covid-9-> Người làm công tác Y tế. 
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- Nhập các thông tin tương ứng rồi click “Lưu thông tin” 

4.3.5. Người làm công tác ATVSLSĐ 

 

- Click menu Covid-9-> Người làm công tác ATVSLSĐ 

 

http://kcnvietnam.vn/Covid19mt.aspx
http://kcnvietnam.vn/Covid19mt.aspx
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- Nhập các thông tin tương ứng rồi click “Lưu thông tin” 

 

4.3.6.  Có người mệt, đau họng 

- Click menu Covid-9->  Có người mệt, đau họng 

 

http://kcnvietnam.vn/Covid19om.aspx
http://kcnvietnam.vn/Covid19om.aspx
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- Nhập các thông tin tương ứng rồi click “Lưu thông tin” 

4.3.7. Biểu đồ 

 Phần mềm cho phép xem biểu đồ tổng hợp trên toàn quốc hay từng tỉnh khác 

nhau theo nhiều tiêu chí. 
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4.3.8. Thống kê  

 Phần mềm cho phép lãnh đạo các cấp tổng hợp, thống kê doanh sách doanh 

nghiệp đã đánh giá theo nhiều tiêu chí khác nhau. 

 

 

 

4.3.8. Văn bản 

Phần mềm cho phép người sử dụng xem và tải các văn bản chỉ đạo liên quan 

đến Covid-19. 
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