
HƯỚNG DẪN MUA DỊCH VỤ TEST NHANH TẠI SÂN BAY SGN VÀ HAN KHI NHẬP CẢNH 

   GUIDELINE FOR PURCHASING A RAPID ANTIGEN TEST AT SGN/HAN AIRPORT 

 

- Hành khách có thể đăng ký mua dịch vụ test nhanh trước khi lên máy bay hoặc sau khi 

đáp máy bay tại sân bay SGN hoặc HAN/ Passengers can purchase a rapid antigen test 

before departure or after landing at HAN/SGN airport.  

- Hành khách có thể thanh toán ngay hoặc thanh toán sau để lấy mã QR code và đóng 

tiền mặt tại sân bay SGN hoặc HAN/ Passengers choose “pay now” or “pay later” to get 

QR code and paying cash at SGN or HAN airport. 

 

Bước 1: Quý khách truy cập trang https://vietnamkhoemanh.vn/eng/xetnghiem đăng ký mua 

dịch vụ test nhanh tại sân bay khi nhập cảnh. Chọn “Đăng ký xét nghiệm cá nhân”. 

Passengers access link https://vietnamkhoemanh.vn/eng/xetnghiem to purchase a rapid antigen 

test at SGN/HAN airport, click “Register Individual Test” 

 

https://vietnamkhoemanh.vn/eng/xetnghiem
https://vietnamkhoemanh.vn/eng/xetnghiem


Bước 2: Đăng nhập số điện thoại và nhập mã OTP/ Log-in phone number and get OTP and 

log-in OTP  

 

 

 



Bước 3: Chọn “địa điểm xét nghiệm” là sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay Nội Bài / Select 

“test location” is HAN or SGN airport.  

 

 



Bước 4: Chọn “thời gian xét nghiệm”/ Select “Test Date”.  

 

 

Bước 5: Khai báo y tế phòng ngừa covid 19/ Make a health declaration for Covid prevention.  

 



Bước 6: Chọn hình thức thanh toán/ Select payment methods 

6.1 Chọn hình thức thanh toán ngay, lưu mã QR code để xét nghiệm / Select “Pay Now”, Save 

the QR code as image or Print QR code to show at HAN/SGN airport for testing. 

 

 

 



 

 

 



6.2 Chọn hình thức thanh toán sau, có thể thanh toán tại sân bay SGN hoặc HAN khi đáp và 

đến xét nghiệm, lưu mã QR code để xét nghiệm và thanh toán tiền tại sân bay HAN/SGN. 

Select “Pay later”, passengers can pay at the SGN/HAN after landing. Save the QR code as 

image or Print QR code to show at HAN/SGN airport for testing and payment.  

 

 

 

 


