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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan UBND huyện; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2376/STTTT-TTBCXB, ngày 31/12/2021 của Sở 

Thông tin – Truyền thông về việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và quét mã 

QR bằng ứng dụng PC-COVID. 

Hiện nay, triển khai nền tảng công nghệ thông tin ứng dụng PC - Covid đã 

thay thế cho các ứng dụng kiểm soát dịch bằng quét mã QR đã triển khai trước 

đây (Vietnam Health Declaration – VHD; Bluzone..). Qua kiểm tra, đánh giá số 

liệu trên địa bàn huyện cho thấy tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn và 

nhân dân chưa thực hiện cài đặt PC – Covid trên điện thoại thông minh còn rất 

cao. Hiện  tại, các điểm kiểm dịch quét mã QR PC-Covid còn hình thức, không 

được thực hiện nghiêm túc.  

Để thống nhất triển khai hiệu quả ứng dụng trong việc khai báo y tế và 

kiểm soát đi lại giữa các địa phương, giúp người dân di chuyển thuận lợi, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp và các xã, thị trấn triển khai một số nội dung cụ thể sau:  

1. Cổng Thông tin giao tiếp điện tử; Đài truyền thanh huyện; Đài truyền 

thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn cài đặt và quét 

mã QR bằng ứng dụng PC-Covid để toàn thể nhân dân, doanh nghiệp trên địa 

bàn triển khai thực hiện hiệu quả. 

2. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sử dụng điện 

thoại thông minh cài đặt PC-covid  (có hướng dẫn cụ thể kèm theo văn bản 

này). 

Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, liên hệ đồng chí Nguyễn Thị 

Mai Lan( Phòng Văn hóa – Thông tin), Sđt: 0974.227.616  
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Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như KG; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc 
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