
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KTTH 

V/v thực hiện cài đặt phần mềm 

PC-COVID và quét mã QR  

Ninh Thuận, ngày          tháng  11  năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

 - Mặt trận và các đoàn thể; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các hiệp hội doanh nghiệp; 

- Hội Doanh nhân trẻ. 

 

 

Để triển khai ứng dụng công nghệ để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 29/10/2021, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Công văn số 5919/UBND-KTTH về việc quy định quét mã 

QR khai báo y tế kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông sau khi đi kiểm tra 

một số đơn vị; Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 115.000 số thuê bao cài đặt 

và sử dụng phần mềm PC-COVID, tỷ lệ cài đặt còn thấp so với dân số và số 

thuê bao điện thoại đang sử dụng; việc thực hiện quét mã QR của cán bộ, công 

chức và người dân đến liên hệ công tác tại các Sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố thời gian qua chưa thường xuyên; việc công khai và quét mã 

QR tại các địa điểm công cộng (như: chợ, cửa hàng, quán ăn,...) chưa nghiêm 

túc, chưa bố trí người kiểm soát quét mã QR đối với cá nhân nên số lượt quét 

trên địa bàn tỉnh còn thấp, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; 

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả hơn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai quyết liệt việc cài đặt phần mềm PC-

COVID tại địa chỉ (https://pccovid.gov.vn/tai-lieu) và thực hiện nghiêm túc quét 

mã QR để kiểm soát thông tin người ra/vào cơ quan, đơn vị. 

Tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ, bến xe, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ, buôn bán…trên địa bàn tỉnh chỉ sử dụng thống nhất 01 mã QR (được 

tạo ra tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn) niêm yết tại trụ sở để phục vụ việc truy 

vết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 qua quét mã QR.  

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo thường xuyên, theo dõi, giám sát, 

kiểm tra việc quét mã QR quản lý ra/vào cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm trước 
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UBND tỉnh việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình 

không thực hiện nghiêm túc cài đặt phần mềm PC-COVID và thực hiện quét mã 

QR khi ra/vào cơ quan, đơn vị. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền 

rộng rãi, thường xuyên, liên tục để Nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt 

việc cài đặt phần mềm PC-COVID và quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, 

trường học, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, bến xe, điểm du 

lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, buôn bán… trên địa bàn;  

3. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan sử dụng triệt để hệ thống công nghệ do Trung tâm 

công nghệ phòng, chống COVID-19 quốc gia cung cấp để phục vụ trong quản 

lý, truy vết, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông 

tin, cập nhập dữ liệu tiêm chủng, cập nhập trả kết quả xét nghiệm trên hệ thống 

của Bộ Y tế.  

4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, 

hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí hoạt động trên 

địa bàn tỉnh. Phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông 

cùng các đơn vị liên quan của Bộ Y tế sử dụng các hệ thống công nghệ do Trung 

tâm công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia cung cấp để khai thác 

phục vụ hiệu quả công tác quản lý và truy vết. Hàng tuần báo tổng hợp kết quả 

thực hiện được của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh 

có chỉ đạo kịp thời. 

5. Đề nghị Mặt trận và các hội, đoàn thể phát động phong trào, hỗ trợ hội 

viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện việc cài đặt PC-COVID và quét mã QR. 

6. Đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ đẩy mạnh 

tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục triển khai, phổ biến người lao 

động thực hiện nghiêm túc việc cài đặt phần mềm PC-COVID và quét mã QR 

khi ra/vào trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán... 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Các ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, Ban TCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH. NV 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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