
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

ỨNG DỤNG ĐẶT LỊCH XÉT NGHIỆM COVID-19 TRỰC TUYẾN 

I. MỤC ĐÍCH 

- Người dân chủ động về thời gian đi xét nghiệm, tránh cảnh chờ đời, tập trung 

đông người (trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19). 

- Giảm tải thời gian khai báo 

- Giúp Nhân viên Y tế phục vụ tốt hơn. 

II. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐẶT LỊCH TRỰC TUYẾN 

- Đây là ứng dụng đặt lịch trực tuyến miễn phí trên nền tảng web và app. 

- Chi phí cho một lần xét nghiệm là: 734.000 VNĐ/người. 

- Địa điểm lấy mẫu xét nghiệm: 121 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3. 

- Kết quả xét nghiệm có giá trị: trong 72 giờ (tính từ lúc lấy mẫu), vui lòng 

đặt lịch hẹn lấy mẫu phù hợp với chuyến bay của bạn 

- Kết quả xét nghiệm song ngữ Anh-Việt, và được công nhận cho chuyến bay 

xuất cảnh của bạn. 

- Thời gian nhận kết quả: sau 12 giờ đến 24 giờ (Bạn có thể nhận trong ngày 

nếu gấp, nếu không gấp bạn có thể ghé lấy ngày hôm sau). 

- Địa điểm nhận kết quả: 125/61 Âu Dương Lân, Phường 5, Quận 8 (đối diện 

bệnh viện Phục hồi Chức năng TPHCM). 

  



III. CÁCH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG 

BƯỚC 1: Truy cập trang www.hcdc.vn 

 

Hình 1.1. Trang chủ www.hcdc.vn 

BƯỚC 2: Đăng nhập/Đăng kí tài khoản 

2.1. Nếu bạn đã có tài khoản, Đặng nhập để sử dụng ứng dụng 

 

 

Chọn để đăng nhập/đăng kí 

http://www.hcdc.vn/
http://www.hcdc.vn/


 

Điền thông tin tài khoản, để đăng nhập 

2.2. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng kí tài khoản để sử dụng ứng dụng 

 

Điền đầy đủ thông tin để đăng kí thành viên mới 

  



Bước 3: Chọn Dịch vụ  chọn Xét nghiệm Dịch vụ Covid 19, để sử dụng ứng dụng 

 

 

Bước 4: Đặt lịch hẹn Xét nghiệm Dịch vụ Covid-19 

4.1. Tạo thông tin cá nhân cho người đi xét nghiệm Covid-19 

 

Chọn người xét nghiệm 



 

Điền đầy đủ thông tin cá nhân bắt buộc cho người đi xét nghiệm Covid-19 

4.2. Nhập thông tin xuất cảnh cho đối tượng 

 

Điền đầy đủ thông tin xuất cảnh cho người đi xét nghiệm Covid-19 

  



4.3. Chọn cơ sở xét nghiệm 

 

 

 

Lựa chọn cơ sở phù hợp 

  



4.4. Chọn thời gian xét nghiệm  

 

Chọn ngày và khung giờ xét nghiệm phù hợp để đặt lịch 

 

Chọn Đặt lịch ngay để tạo phiếu hẹn xét nghiệm 

  



4.5. Hoàn tất đặt lịch xét nghiệm covid-19 

 

Chọn Hoàn tất để hoàn thành đặt lịch xét nghiệm 

 

 


