
 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /STTTT-CNTT&BCVT 
V/v triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phòng chống dịch Covid-19 

   

Tuyên Quang, ngày       tháng 11 năm 2021 

 
Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 
- Các Tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên 
Quang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-

19”; quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy  

ban  nhân  dân  tỉnh  tại  các văn bản: 3981/UBND-THVX, 3982/UBND-THVX 

ngày 16/10/2021, 4031/UBND-THVX ngày 19/10/2021, 4142/UBND-THVX ngày 

27/10/2021. 
Thực hiện thông báo số 144/TB-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó chỉ huy thường trực Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp về công tác chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19.  

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “PC-Covid” trên điện thoại di 

động và các thiết bị thông minh. Nội dung thực hiện cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị triển khai đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code 

kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở cơ quan để kiểm soát người đến/vào liên hệ công 

tác; cài đặt ứng dụng và khai báo y tế điện tử cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người 

lao động. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho người nhà về lợi ích của ứng 

dụng “PC-Covid” và cách cài đặt và sử dụng trên điện thoại di động thông minh 

hoặc các thiết bị thông minh khác.  

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, vận động, hướng dẫn cài 

đặt ứng dụng “PC-Covid” đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền 

thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu vực bộ 

phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý. 
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Yêu cầu các cơ sở kinh doanh, điểm tập trung đông người, nhà hàng, khách 

sạn, cơ sở lưu trú... bắt buộc đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát 

“PC-Covid” tại trụ sở; cài đặt ứng dụng trên cho nhân viên và giới thiệu khách 

hàng cài đặt khi sử dụng dịch vụ, khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc quyền quản 

lý... 

3. Sở Y tế phổ biến đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh đăng 

ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” tại cơ sở; hướng dẫn 

cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh đều thực hiện cài đặt 

ứng dụng “PC-Covid” và thực hiện khai báo y tế điện tử trên ứng dụng này. 

4. Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phát động, triển khai phong trào cài đặt ứng dụng 

“PC-Covid” (hoặc sổ sức khỏe điện tử) trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên và tổ 

chức phong trào hỗ trợ người dân cài đặt. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo 

trên địa bàn tỉnh đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” 

tại trụ sở; vận động học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng “PC-Covid” cho mình và 

người thân. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền 

thông, quảng cáo hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng “PC-Covid” trên các màn hình 

quảng cáo ngoài trời.  

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án đầu tư 

xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai ứng dụng đến 

các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ... trong 

lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh bắt buộc đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã 

code kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở; vận động công nhân, người lao động... cài 

đặt ứng dụng “PC-Covid” cho mình và người thân. 

8. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị giao thông phổ biến ứng 

dụng tại các bến xe, bến bãi... trên địa bàn tỉnh. Chủ trì kiểm soát, yêu cầu các 

doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đăng ký điểm chốt kiểm dịch, dán mã code kiểm 

soát “PC-Covid” cho các phương tiên giao thông vận tải hành khách liên tỉnh để 

kiểm soát hành khách đi xe đến/vào tỉnh.  

9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh đưa tin tuyên truyền và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để đông đảo người dân biết, sử dụng ứng dụng “PC-Covid”. 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân đã có 

cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, có thể khai báo y tế và quét mã bằng ứng 

dụng “Sổ sức khỏe điện tử” đã có sẵn. 
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Mọi vấn đề cần phối hợp, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Phương 

Lan– phòng QL CNTT&BCVT, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại 

0207.6251.788  ).  

(Phụ lục hướng dẫn Thiết lập điểm kiểm soát dịch và cài đặt, sử dụng ứng dụng 

“PC-Covid” gửi kèm theo). 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, địa phương, 

đơn vị quan tâm phối hợp triển khai./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; (báo cáo)   
- UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Ban Giám đốc Sở (để biết); 
- Lưu: VT, CNTT&BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 
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PHỤ LỤC I:  
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG “PC-COVID”  

trên các thiết bị thông minh 
(Kèm theo văn bản số:          /STTTT-CNTT&BCVT, ngày       /     /2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông) 
 

I. CÁCH CÀI ĐẶT ÚNG DỤNG “PC-COVID” 

1. Hướng dẫn các bước cài đặt
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2. Hướng dẫn Khai báo y tế: 
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3. Hướng dẫn sử dụng mã QR khi đến nơi công cộng: 
 

3.1. Xuất trình mã QR để người 
kiểm soát tại điểm công cộng quét 

mã 
Mở ứng dụng đã cài đặt và khai báo, sẽ 

có mã QR của từng cá nhân theo thông 
tin đã khai báo. Việc khai báo lại được 

thực hiện sau tối đa 7 ngày. 
 

 

3.2. Chọn tính năng quét mã 
Nếu chọn tính năng quét mã QR (nút 

tròn biểu tượng xanh), người dùng 
cũng có thể bấm quét mã địa điểm 

mình đến (được tạo sẵn tại điểm) hoặc 
chọn địa điểm để "check-in" cho những 

người đến địa điểm của mình. 
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PHỤ LỤC II:  
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH 

BẰNG ỨNG DỤNG “PC-COVID” 
(Kèm theo văn bản số:          /STTTT-CNTT&BCVT, ngày       /     /2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông) 
 

I. THỤC HIỆN TRÊN ỨNG DỤNG ĐÃ CÀI ĐẶT TRÊN ĐIỆN THOẠI 

1. Bước 1: Ở giao diện chính PC-Covid, người dùng vào mục "Quản lý QR" rồi 
chọn "Tạo mã QR địa điểm". 
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2. Bước 2: Điền các thông tin gồm tên địa điểm (ví dụ: Quán café Highland, 
Công ty TNHH ABC...), địa chỉ, họ và tên người đăng ký. Khi hoàn thành, 

người dùng bấm nút "Tạo mã QR". 
Chủ địa điểm in ra mã QR địa điểm và dán ở ngay lối ra vào. Người đến địa 

điểm nào cần quét mã QR của địa điểm đó bằng ứng dụng PC-Covid.  
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3. Bước 3:  Sử dụng mã kiểm soát dịch. 
 

3. 1. Người đến địa điểm nào cần quét 

mã QR của địa điểm đó bằng ứng dụng 
PC-Covid. Hãy bấm biểu tượng tròn 

màu xanh để quét mã QR. 
 

 
 

3.2. Chủ địa điểm cũng có thể quét mã 

QR khai báo y tế của người vào ra 
bằng ứng dụng PC-Covid. Khi mở tính 

năng quét mã QR, người quét bấm 
"Chọn địa điểm". 

 

 

 

 

II. TẠO MÃ THIẾT LẬP ĐIỂM KIỂM SOÁT DỊCH TRÊN TRANG 
WEB (có thể thực hiện trên điện thoại hoặc máy tính. 

1. Bước 1: Truy cập trang web: https://qr.pccovid.gov.vn 
Trên giao diện chính, vào chức năng đăng ký địa điểm (màu vàng cam) 
 

 
 

https://qr.pccovid.gov.vn/
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2. Bước 2: điền thông tin vào các ô có dấu * đỏ (bắt buộc). Sau khi điền đủ 
thông tin, bấm nút Đăng ký (màu xanh) ở dưới cùng 

 
 

3. Bước 3: Mã OTP sẽ được gửi và số điện thoại đã dùng để đăng ký, dùng 

để điền vào ô hiển thị trên màn hình rồi bấm nút xác nhận ở phía dưới. 
 

 

4. Bước 4: Trên màn hình sẽ hiện thông báo đăng ký thành công, tải mã QR 

code về máy để in và dán ở cửa ra vào của trụ sở, địa điểm kinh doanh, điểm tập 

trung đông người để kiểm soát việc đến/vào địa điểm. Kết quả quét mã sẽ được ghi 

nhận trên tài khoản của số điện thoại đã đăng ký. Khi muốn vào xem, truy cập vào 

trang web https://qr.pccovid.gov.vn,  vào mục quản lý địa điểm, đăng nhập lại 

bằng số điện thoại đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại mã OTP để xác nhận đăng nhập. 
 

https://qr.pccovid.gov.vn/
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