
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG QUẢN TRỊ 

DÀNH CHO ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH



BƯỚC 1

- Truy cập trang web quản trị

dành cho Đơn vị cung cấp

dịch vụ du lịch:

http://safe.tourism.com.vn

http://safe.tourism.com.vn/


BƯỚC 2

* Đăng ký đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn:
- Bấm vào link: Đăng ký đơn vị cung cấp dịch vụ
an toàn
- Điền đầy đủ thông tin trong biểu mẫu Đăng ký
đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn.
- Bấm “ĐĂNG KÝ”



BƯỚC 2 - Hệ thống báo đăng ký thành công, hiển thị thêm 1 biểu

mẫu khai báo chi tiết điểm đến an toàn.

- Điền đầy đủ các thông tin vào những mục đánh dấu (*). 

- Tích vào các tiêu chí an toàn mà bạn muốn đăng ký thực

hiện.

- Bấm “GỬI THÔNG TIN KHAI BÁO”



BƯỚC 2 - Đổi mật khẩu điểm đến: mở tin nhắn được gửi đến số
điện thoại đã đăng ký, nhập mật khẩu được gửi đến vào
mục “Mật khẩu cũ”, gõ mật khẩu của bạn vào mục “Mật
khẩu mới” và “Nhập lại mật khẩu mới”. Bấm “CẬP NHẬT” 
để đổi mật khẩu.



BƯỚC 2 - Đăng nhập vào trang quản trị của đơn vị cung cấp dịch vụ 
an toàn:
- Nhập username “ddxxxx” và mật khẩu



BƯỚC 2 - Bấm vào “Điểm đến an toàn” để cập nhật các thông tin 
mới (nếu có). Xem các lượt khách check in được thống kê 
trên biểu đồ trong ngày/tuần/tháng gần nhất.



BƯỚC 2 - Bấm “Check-in điểm đến an toàn”:
+ Bấm “CHECK IN” để kiểm tra các thông tin của khách
+ Bấm “QR CODE” để hiển thị mã QR code được cấp từ hệ 
thống, bạn có thể in mã này để dán tại cửa khách sạn, nhà 
hàng, bàn ăn, menu… cho khách dùng ứng dụng DU LỊCH 
VIỆT NAM AN TOÀN quét mã thực hiện check in.
+ Bấm “TẢI APP” để hướng dẫn khách du lịch tải DU LỊCH 
VIỆT NAM AN TOÀN; Hướng dẫn viên tải app 
Hướng dẫn Du lịch Việt Nam (nếu khách/ HDV chưa tải 
app).



BƯỚC 2 - Bấm vào mục “ĐÁNH GIÁ AN TOÀN HÀNG NGÀY” để mở 
bảng các tiêu chí tự đánh giá an toàn covid 19 hàng ngày 



BƯỚC 2 - Điền các thông tin người khai báo, thông tin cơ sở lưu trú



BƯỚC 2 - Tích vào các tiêu chí đánh giá an toàn Covid - 19 (bắt 
buộc) trong cơ sở lưu trú du lịch



BƯỚC 2 - Sau khi tích vào 15 tiêu chí đánh giá an toàn Covid - 19 
(bắt buộc) trong cơ sở lưu trú du lịch, bấm “GỬI THÔNG 
TIN KHAI BÁO”.
LƯU Ý: Các cơ sở lưu trú du lịch buộc phải khai báo hàng 
ngày trên hệ thống. Kết quả khai báo chỉ tính đến 24h 
trong ngày.


