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1. Đôí tượng sử dụng 

Cán bộ phụ trách giám sát cách ly tại nhà. 

Truy cập vào hệ thống qua địa chỉ: https://quanlycachly.danang.gov.vn/, sử dụng 

Tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp truy cập sử dụng hệ thống. 

2. Trang chủ giám sát cách ly tại nhà 

Đây là giao diện theo dõi, cảnh báo giám sát người cách ly tại nhà theo ngày hiện 

tại. 

Giao diện màn hình theo dõi như hình dưới: 

 

Hình 1: Giao diện Dashboard theo dõi, giám sát tình hình cách ly 

Là số lượng người cách ly đang theo dõi của ngày hiện tại. 

Là số lượng tin nhắn đã gửi cho người cách ly trong ngày 

hiện tại. 

Là cảnh báo số lượng tin nhắn đã gửi cho người cách ly trong 

ngày nhưng chưa nhận được phản hồi từ người cách ly. 

https://quanlycachly.danang.gov.vn/
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Là cảnh báo số lượng người cách ly rời xa khỏi nơi cách ly 

so với vị trí tọa độ đăng ký ban đầu (lệch tọa độ ngoài phạm vi cho phép). 

Là cảnh báo số lượng người cách ly có nhiệt độ cơ thể khai 

báo trong ngày trên 38 độ C. 

Là số lượng người cách ly chưa thực hiện khai báo y tế trong 

ngày (khai báo y tế ngày 3 lần theo quy định). 

 Là số triệu chứng người cách ly khai báo y tế tình hình sức 

khỏe hiện tại để cán bộ có thể t heo dõi và hỗ trợ xử lý kịp thời. 

Tại từng biểu tượng theo dõi, giám sát cán bộ phụ trách theo dõi, giám sát có thể 

thực hiện click vào từng biểu tượng để xem chi tiết danh sách như hình dưới: 

 

Hình 2: Giao diện xem chi tiết thông tin 

Tương tự các icon khác khi click vào sẽ hiện thị thông tin tổng hợp theo từng 

chức năng theo dõi, giám sát 

3. Quản lý thông tin người cách ly 

Đây là giao diện quản lý chung thông tin người cách ly tại nhà. 

Hệ thống sẽ đẩy tự động thông tin người cách ly từ App Smart City khai báo y tế 

vào thành phố và khai báo cách ly đưa vào giao diện quản lý chung. 
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Để thực hiện quản lý thông tin người cách ly tại nhà cán bộ thực hiện click menu 

“Quản lý thông tin người cách ly” như hình dưới: 

 

Hình 3: Giao diện menu quản lý thông tin người cách ly 

Sau khi click vào chức năng “Quản lý thông tin người cách ly” màn hình hiện 

thị giao diện sau: 

 

Hình 4: Giao diện quản lý thông tin người cách ly 

Giao diện có các chức năng: Thêm mới, tìm kiếm, hiệu chỉnh, xóa thông tin 

người cách ly và 2 tiện ích hệ thống là nhắn tin qua zalo và SMS. 

Trên là giao diện quản lý thông tin người cách ly, hệ thống có cấu hình nhắn tin 

tự động cho người bị cách ly 3 lần 1 ngày theo quy định. 
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3.1 Thêm mới thông tin người cách ly 

Đây là chức năng dùng để thêm mới thông tin người cách ly trong trường hợp hệ 

thống khai báo y tế chưa đồng bộ dữ liệu thông tin người giám sát cách ly về phần 

mềm. 

Tại chức năng quản lý thông tin người cách ly, cán bộ phụ trách click nút 

 màn hình hiện thị giao diện thêm mới như hình dưới: 

 

Hình 5: Giao diện thêm mới thông tin người cách ly 

Chú ý:  

Theo dõi: click chọn để hệ thống thực hiện theo dõi và gửi tin nhắn theo cấu 

hình tự động. 

Đeo vòng GPS: nếu người cách ly đeo vòng GPS thì cán bộ tick chọn, người đeo 

vòng GPS hệ thống sẽ không gửi tin nhắn và nhắc nhở khai báo y tế. 

Nhắc nhở kbyt: click chọn để hệ thống nhắc nhở khai báo y tế theo cấu hình tự 

động. 

Nhắn tin: click nhắn tin để hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu người cách ly phản hồi 

hình ảnh và tọa độ cách ly theo cấu hình tự động. 

Lưu ý: Để hệ thống thực hiện tự động gửi tin nhắn hoặc nhắc nhở khai báo cán 

bộ phải tick chọn “Theo dõi” để hệ thống đưa người cách ly vào danh sách theo dõi 

giám sát tại giao diện chức năng giám sát cách ly. 

3.2 Hiệu chỉnh thông tin người cách ly 

Tại chức năng quản lý thông tin người cách ly, cán bộ phụ trách có thể hiệu 

chỉnh thông tin người cách ly bằng cách click vào  chọn  để 

thực hiện hiệu chỉnh thông tin người cách ly màn hình sẽ hiển thị giao diện như hình 

dưới: 
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Hình 6: Giao diện hiệu chỉnh thông tin người cách ly 

3.3 Xóa thông tin người cách ly 

Để thực hiện xóa thông tin người các ly, cán bộ phụ trách thực hiện như sau: 

 

Hình 7: Giao diện xóa thông tin người cách ly 

Sau khi click “Xóa” màn hình hiện thị thông báo như hình dưới: 

 

Hình 8: Giao diện thông báo xóa thông tin người cách ly 

Cán bộ click “Đồng ý” để xóa, hủy để quay lại 

4. Giám sát người cách ly 

Đây là chức năng để cán bộ thực hiện giám sát người phải cách ly 7 ngày hoặc 14 

ngày theo quy định của thành phố, để thực hiện giám sát người cách ly cán bộ thực 

hiện như hình dưới: 
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Hình 9: Giao diện menu Giám sát người cách ly 

Sau khi click quản lý tin giám sát cách ly màn hình hiển thị giao diện như sau: 

 

Hình 10: Giao diện giám sát người cách ly 

Giao diện này để cán bộ theo dõi các phản hồi ví trí cách ly, tình hình sức khỏe 

và thông tin khai báo y tế hằng ngày của người cách ly. 
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Hình 11: Giao diện cập nhật tình hình sức khỏe người cách ly 

 

Hình 12: Giao diện cập nhật tình hình sức khỏe người cách ly(tt) 
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Hình 13: Giao diện nhắn tin yêu cầu phản hồi vị trí cách ly 

Cán bộ có thể xuất thông tin thống kê tình hình sức khỏe của người cách ly như 

sau: 

 

Hình 14: Giao diện Báo cáo tình hình sức khỏe người cách ly 


