
UBND TfNH TUYEN QUANG 

s VAN HOA, THE THAO 
VA DU L!CH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Ttrdo-Hanh phuic 

S& /SVHTTDL-QLVH Tuyên Quang, ngày tháng 11 nàm 2021 
Vê vic trin khai mt so bin pháp phông, 

chông djch benh  Covid-19 

Kinh gi:ri: 
- Các phông chuyên môn, các dun vi sir nghip trirc thuc Sâ; 
- Các phông Van hóa và Thông tin; trung tam Van hóa, 
Truyên thông và The thao huyn, thành phô. 

Thirc hin chi do cüa Uy ban nhân dn tinh tii Van ban s6 4216/UBND-TI-IVX 
ngày 01/11/202 1 ye vic thng cuô'ng kiêm tra, kiêm soát nguèi tr vilng có djch dn, trâ 
ye tinh Tuyên Quang; can cü Van ban so 1039/S'FITI-CN'ZIT&BCVT ngày 
01/10/202 1 cüa So Thông tin và Truyên thông ye vic triên khai Ong ding cong ngh 
thông tin phiic vii phOng chông djch COVID- 19, 

SO Van hóa, Th thao và Du ljch yêu c.u: 

1. Các phOng chuyên môn, các dan vj sir nghip trirc thuc SO chü dng 
nàm chàc can b, cong chirc, viênchirc, nguOi lao dng thuc quyên quàn l 
den, irO ye tinh ti'r tinh Ha Giang dé thirc hin các bin pháp phông, chông djch 
theo quy djnh tai  m1ic 1 Van bàn so 421 6/UBND-THVX ngày 01/11/2021 cüa 
Uy ban nhân dan tinh. 

Trin khai dang k dim kim soát djch dan ma code kim soát 
"PC-COVID" t?i  trj sO cu quan, dun vj dê kiêm soát nguOi dênlvào lien h 
cOng tác. Tuyên truyên, vn dng can b, cong chirc, viên chirc, nguOi lao dng 
thuc co quan, dun vj mInh và ngirOi dan trén dja bàn cài dt Ong dtng va khai 
báo y tê din tO "PC-CO VID" và khOng den dja bàn tinh Ha Giang trong thOi 
gian nay nêu không thirc sir cO vic can thiêt. 

(co các file van ban kern theo). 

2. Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thành ph tip tic chü dng 
phôi hap vOi Thanh tra SO Van hóa, The thao và Du ljch tang cuOng cong tác 
thanh tra, kiêm tra vic vic thirc hin các bin pháp phOng, chong djch 
COVID- 19 và phát triên kinh tê - xâ hi trong trang thai bInh thii&ng mOi llnh 
vrc van boa, the thao và du ljch trên dja bàn. Xi:r l nghiem các truOng hap vi 
phm theo quy dnh pháp lut. 

Yêu cu các cu quan, dun vj nghiêm tüc trin khai thrc hin./. 

No'i nhân: 
- Nhi.r trén (thirc hién); 
- UBND tinh (báo cáo); 
-SâYtê; 
- Si TT&Tf; 
- UBND các huyn, thânh ph (phlhcip clii (lao); 
- Länh (lao Sâ; 
- Luu: VT, VP, QLVH(Huy) 
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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/


12 
 

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/


 

 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 4216/UBND-THVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày  01 tháng 11 năm 2021 

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát người 
từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang 

 

  

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hà Giang 

với nhiều ca F0 ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, để đảm bảo an toàn sức 

khỏe, tính mạng của người dân và tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch của 

tỉnh Tuyên Quang. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 

2520/SYT-NVYD ngày 01/11/2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Trước mắt, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người 

đến, trở về tỉnh Tuyên Quang từ tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau: 

1.1. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 3, 4 

a) Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-

19: Áp dụng cách ly tập trung 07 ngày và tự thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, 

nơi cư trú trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần bằng Test nhanh 

hoặc RT-PCR vào ngày 1 và ngày 7; tuân thủ quy định 5K. 

b) Đối với người tiêm 01 liều hoặc chưa tiêm vắc xin: Áp dụng cách ly y 

tế tại cơ sở cách ly tập trung 14 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày 

tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 03 lần bằng RT-PCR vào ngày 1, 3 và ngày thứ 14.  

1.2. Trường hợp đến, trở về từ địa phương cấp độ 2 

a) Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-

19: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày và tự thực hiện theo dõi sức 

khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 07 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần 

bằng Test nhanh hoặc RT-PCR vào ngày 1 và ngày 7; tuân thủ quy định 5K.  

b) Đối với người mới tiêm 01 liều vắc xin hoặc chưa tiêm vắc xin: Áp 

dụng cách ly tập trung 07 ngày; theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 07 

ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 02 lần bằng Test nhanh hoặc RT-PCR ngày 

1 và 7; tuân thủ quy định 5K. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn 

trương rà soát, nắm chắc số người đến, trở về tỉnh từ tỉnh Hà Giang để thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành. 
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- Tăng cường hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng để nắm bắt tình 

hình, phát hiện, quản lý, giám sát người đến, trở về từ vùng có dịch theo quy định.  

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trực thuộc cơ quan, đơn vị mình và người dân trên địa bàn không đến địa bàn 

tỉnh Hà Giang trong thời gian này nếu không thực sự có việc cần thiết. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu các chốt kiểm dịch của địa 

phương thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát theo quy định hiện hành. 

2.2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp đến, trở về tỉnh từ tỉnh Hà 

Giang theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điểm 1 Văn bản này. 

Trường hợp cách ly tại nhà phải được Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 cấp xã kiểm tra thực tế điều kiện cách ly tại nhà đủ theo quy định 

trước khi ký Quyết định cho cách ly tại nhà và giao tổ COVID-19 tại nơi có 

người thực hiện cách ly giám sát sự tuân thủ, chấp hành của người cách ly. 

Nếu không đủ điều kiện theo quy định phải thực hiện cách ly tập trung. Các 

trường hợp đặc biệt do Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cấp huyện quyết định 

hình thức cách ly cho phù hợp với thực tế, bảo đảm công tác phòng chống dịch 

và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

2.3. Sở Y tế  

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố việc 

thực hiện các biện pháp cách ly, tầm soát, xét nghiệm theo quy định; tổng hợp 

báo cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất  những nội dung vượt thẩm quyền, báo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

2.4. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Công an giúp chính quyền cơ sở và 

phối hợp với Sở Y tế trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;    
- Các đ/c trong BCĐ tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Cơ quan Thường trực BCĐ; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Đài PTTH tỉnh;        (đưa tin) 
- Cổng TTĐT tỉnh;       
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (B). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 

 

(báo cáo) 
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