UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 2053/STTTT-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2021

V/v sử dụng ứng dụng PC-Covid
quét mã QR để quản lý thông tin người
vào/ra phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
- Bưu điện tỉnh Gia Lai.
Theo thông báo của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc
gia, ứng dụng PC-Covid là ứng dụng duy nhất được triển khai thống nhất toàn
quốc để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19; được hợp nhất từ 3 ứng dụng
(Bluezone, NCOVI và VHD), tích hợp 9 tính năng phòng, chống dịch cơ bản và
liên thông với 4 nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, bảo hiểm, tiêm chủng và xét
nghiệm Covid-19).
Các tính năng của PC-Covid bao gồm các chức năng của 3 ứng dụng cũ và có
các chức năng: Khai báo y tế; kiểm soát ra vào bằng mã QR; hỗ trợ lấy mẫu và trả
kết quả xét nghiệm trực tuyến; hỗ trợ truy vết; quản lý cách ly; quản lý tiêm chủng;
thẻ thông tin Covid…
Hiện nay một số mã QRCode tại các điểm kiểm soát dịch Covid-19 đã tạo
trước đây tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn không đồng bộ được dữ liệu quét mã
QR từ ứng dụng PC-Covid.
Nhằm tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các mã QRCode tại các
điểm kiểm soát dịch Covid-19, triển khai việc Quét mã QR để quản lý thông tin
người vào / ra phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; cụ thể như sau:
1. Kiểm tra, rà soát các mã QRCode tại các điểm kiểm soát dịch Covid-19 đã
tạo trước đây, nếu mã đó không sử dụng được thì thực hiện đăng ký tạo mới mã
QR cho các điểm kiểm soát dịch tại địa chỉ: https://qr.pccovid.gov.vn.
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2. Sử dụng ứng dụng PC-Covid để quét mã QRCode và khai báo y tế, kiểm
soát vào / ra trên địa bàn tỉnh (người dân cũng có thể quét mã bằng ứng dụng "Sổ
Sức khỏe điện tử").
3. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cài đặt ứng dụng
PC-Covid; sử dụng để: khai báo y tế tự nguyện, khai báo y tế di chuyển nội địa,
quét mã QRCode quản lý vào/ra; nhận kết quả điện tử về xét nghiệm covid-19;
cảnh báo tiếp xúc gần và phục vụ công tác truy vết.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn người quản lý các địa điểm công cộng (Trạm kiểm soát
vào/ra địa phương; trung tâm phục vụ hành chính công; công sở; siêu thị; trung
tâm thương mại; bệnh viện; trường học; khách sạn; nhà nghỉ; các cơ sở sản xuất,
kinh doanh…) thực hiện quản lý danh sách người vào/ra bằng mã QRCode được
tạo cho từng địa điểm tại địa chỉ https://qr.pccovid.gov.vn. Yêu cầu người quản lý
các địa điểm công cộng phải có Bản cam kết bắt buộc người dân khi đến các địa
điểm thuộc phạm vi quản lý phải thực hiện quét mã QRCode quản lý vào / ra. Có
biện pháp xử lý nếu đơn vị quản lý tại các địa điểm nêu trên không thức hiện quản
lý người vào/ra bằng mã QRCode.
(Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid theo Công văn số 1898/STTTTCNTT ngày 20/10/2021 và Phục lục kèm theo)
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, P. CNTT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hùng

PHỤ LỤC:
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PC-COVID
QUÉT QRCODE ĐỂ QUẢN LÝ VÀO / RA
(Kèm theo Công văn số: 2053/STTTT-CNTT ngày 11/11/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
I. Cài đặt ứng dụng “PC-Covid” và đăng ký thông tin QRCode tại điểm
kiểm soát:
1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng “PC-Covid”:
- Bước 1: Vào CH Play (Android) hoặc AppStore (iOS) tìm kiếm “PCCovid” sau đó chọn ứng dụng “PC-Covid” để cài đặt.
- Bước 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để
nhận mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống. Đồng ý cấp quyền tất các quyền
truy cập mà ứng dụng yêu cầu.
- Bước 3: Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ cung cấp một mã “QRCode” cho
người dân… để có thể sử dụng “Check-in/Check-out y tế” tại các nơi yêu cầu.
- Bước 4: Chọn chức năng “Khai báo y tế” để cập nhật các thông tin cần
thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và “Gửi tờ khai” hoặc thực
hiện chức năng “Khai báo y tế nhanh”.
Chi tiết cài đặt ứng dụng PC-Covid thực hiện theo Công văn số
1898/STTTT-CNTT ngày 20/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia
Lai hoặc tham khảo tại địa chỉ https://pccovid.gov.vn/tai-lieu.
2. Đăng ký thông tin QRCode tại điểm kiểm soát:
- Bước 1: Truy cập trang web https://qr.pccovid.gov.vn, chọn chức năng
“Đăng ký địa điểm” để thực hiện khai báo thông tin (Tên điểm kiểm soát dịch/Số
điện thoại/ Địa chỉ yêu cầu phải chính xác…).
- Bước 2: Điền mã OTP (là mã gồm 6 chữ số sẽ được gửi đến số điện thoại
của người đăng ký).
- Bước 3: Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QRCode. “Tải xuống Mã
QR của địa điểm” để lưu hình ảnh mã QRCode về máy tính và in để dán ở lối
vào/ra tại điểm kiểm soát.
II. Quét mã QRCode kiểm soát vào/ra:
1. Sử dụng ứng dụng PC-Covid quét mã QRCode dán sẵn tại điểm kiểm
soát:
* Đối với chủ địa điểm kiểm soát: Thực hiện đăng ký thông tin QRCode
theo hướng dẫn tại mục 2, phần I của Phụ lục này và dán mã QRCode ở lối vào/ra
tại điểm kiểm soát.
* Đối với người dân: Cài đặt ứng dụng “PC-Covid” theo hướng dẫn tại
mục 1, phần I của Phụ lục này. Sử dụng chức năng quét mã QR, sau đó quét mã
QRCode dán sẵn tại điểm kiểm soát.
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2. Người được giao quản lý vào/ ra tại địa điểm kiểm soát sử dụng điện
thoại thông minh để thực hiện quét mã QRCode:
* Đối với người dân: Cài đặt ứng dụng “PC-Covid” theo hướng dẫn tại
mục 1, phần I của Phụ lục này sau đó khai báo y tế và xuất trình mã QRCode trên
điện thoại.
* Đối với người được giao quản lý vào/ ra tại địa điểm kiểm soát:
- Bước 1: Người kiểm soát địa điểm mở ứng dụng PC-Covid và chọn tính
năng chức năng quét mã QR.
- Bước 2: Chọn địa điểm kiểm soát trên ứng dụng PC-Covid (là nơi mà người
kiểm soát đang đứng để tiến hành quét mã QRCode người ra vào).
- Bước 3: Sau khi chọn địa điểm, người kiểm soát quét mã QRCode của
người ra vào (có thể quét trực tiếp mã trên điện thoại). Sau khi quét thành công,
màn hình sẽ hiện ra thông tin của người ra vào (tên viết tắt) và tình trạng khai báo
y tế.
3. Người được giao quản lý vào/ ra tại địa điểm kiểm soát sử dụng máy
quét chuyên để thực hiện quét mã QRCode:
* Đối với người dân: Cài đặt ứng dụng “PC-Covid” theo hướng dẫn tại
mục 1, phần I sau đó khai báo y tế và xuất trình mã QRCode trên điện thoại.
* Đối với người được giao quản lý vào/ ra tại địa điểm kiểm soát:
- Bước 1: Kết nối máy quét chuyên dụng vào máy tính qua cổng USB,
truy cập trang web https://qr.pccovid.gov.vn chọn mục “Kiểm soát vào ra bằng
máy”. Có thể chọn lại địa điểm kiểm soát bằng cách nhấn vào biểu tượng trong
hình bên dưới.

- Bước 2: Chọn địa điểm kiểm soát, bật chức năng “Gạt để quét bằng
Webcam/Camera”, dùng máy quét chuyên dụng để quét mã QRCode của người ra
vào, thông tin của người được quét mã sẽ hiện lên mục “Lịch sử quét”.
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4. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh thì người được
giao quản lý vào/ra tại địa điểm kiểm soát sử dụng thêm 01 điện thoại thông minh
có cài đặt ứng dụng PC-Covid, sử dụng chức năng ”Khai báo y tế hộ người khác”,
sau đó tiến hành quyét mã QRCode của người được khai hộ theo hướng dẫn tại
mục 1, hoặc 2, hoặc 3, phần II của Phụ lục này.
III. Quản lý địa điểm:
1. Quản lý các địa điểm:
Truy cập trang web https://qr.pccovid.gov.vn chọn mục “Quản lý địa
điểm”. Tại mục Quản lý địa điểm sẽ hiện ra các địa điểm đã được đăng ký, có thể
chỉnh sửa thông tin các địa điểm, thêm mới địa điểm, hoặc in mã QRCode của các
địa điểm.

2. Bổ sung thêm người quản lý địa điểm:
Để bổ sung thêm người quản lý địa điểm, nhập số điện thoại của người đó
và chọn vai trò tuỳ theo yêu cầu thực tế (Chủ sở hữu, Người kiểm soát ra vào,
Người quản lý). Sau khi đã hoàn tất, ấn vào “Gửi đề nghị chia sẻ địa điểm” để kết
thúc.
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3. Xem Lịch sử quét mã QRCode:
Để xem danh sách những người đã ra / vào điểm kiểm soát và đã được quét
mã QRCode:

Danh sách này để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhất
là công tác truy vết của các cơ quan chức năng; do đó phải cung cấp cho cơ
quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
-------------------------------------

