
HƯỚNG DẪN 

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ CA BỆNH DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19 

Địa chỉ truy cập đăng ký lấy mã số: macabenh.vncdc.gov.vn 

A. Hướng dẫn đăng ký nhiều ca bệnh bằng File Excel 

Bước 1: Tại giao diện hệ thống click chọn: Nhập nhiều ca bệnh 

 

Bước 2: Tại giao diện cập nhật, tải file Excel danh sách bệnh nhân đã điền thông tin 

theo mẫu 

http://macabenh.vncdc.gov.vn/


 

1. Điền mật khẩu được cung cấp 

2. Nếu chưa có mẫu có thể tải mẫu excel đề cập nhập thông tin mã bệnh nhân. 

 

Mẫu file Excel danh sách bệnh nhân 

3. Upload File excel danh sách bệnh nhân 

4. Upload file các báo cáo của ca bệnh (có nhiều file báo cáo bạn hãy nén file 

dưới dạng .zip để đính kèm) 

5. Nơi gửi thông báo VD: CDC Hà Nội, CDC Hồ chí minh …. 

6. Tỉnh thành phố báo cáo ca bệnh, ghi nhận ca dương tính 

7. Email nhận mã số ca bệnh (đây là mail hệ thống gửi mã về khi cấp thành công) 

 

 Sau khi diền đầy đủ thông tin ca bệnh chọn “Gửi danh sách bệnh nhận” 

 

Ví dụ mẫu: Cập nhập nhiều ca bênh 



 

 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin danh sách ca bệnh hệ thống đọc từ file excel 

 

- Hãy rà soát lại trước khi lấy mã, nếu sai nhiều hãy hủy và quay lại chỉnh sửa 

file excel 

* Chú ý: hãy kiểm tra kỹ các ô thông tin báo đỏ (Error) đã là các trường thông 

tin hệ thống không tìm được định danh: ví dụ hay bị sai: 

+ Sai tên phường xã, quận huyện thành phố. Sai này do gõ sai, gõ không dấu … 

+ Sai phân loại ca bệnh: Hệ thống chỉ nhân diện hai dạng (Trong nước, Nhập 

cảnh) nếu bạn nhập trường phân loại khác với 2 cụm từ này hệ thống sẽ báo đỏ 

+ Sai đối tượng lấy mẫu: Hệ thống chỉ nhận diện 04 đối tượng (Sàng lọc tại BV, 

Cộng đồng, Khu cách ly, Khu phong tỏa) nếu bạn nhập trường đối tượng lấy mẫu 

khác với 4 cụm từ trên hệ thống không nhận dạng được sẽ báo đỏ. 

+ Một số lỗi khác liên quan đến sai năm sinh, giới tính … các bạn cần chú ý. 



- Nếu bạn gặp lỗi báo đỏ hãy hủy và quay lại sửa file excel cho chuẩn thông tin 

- Nếu bạn kiểm tra thông tin đầy đủ và chính xác không có lỗi báo đỏ Click 

chọn: Xác nhận cập nhật 

- Bạn sẽ nhận được email dải mã đã được cấp. 

 

B. Hướng dẫn nhập từng ca bệnh 

Bước 1: Truy cập hệ thống đăng ký mã số ca bệnh dương tính Covid-19 

 



 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ca bệnh vào các ca nhập, lưu ý * là bắt buộc 

Bước 3: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin bạn hãy nhấn nút gửi thông tin đăng ký 

mã. Hệ thống cấp mã thành công sẽ gửi một email vào email mã bạn đã cung cấp 

với nội dung mã số đã được cấp. 
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