
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

Số:          /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021
V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
trong phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19

Kính gửi: 
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết 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”; Kế hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông, Ban 
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
trong phòng chống dịch Covid-19 sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai có hiệu quả Kế 
hoạch số 23/KH-TBTT ngày 12/10/2021 của Tiểu ban Truyền thông, Ban Chỉ 
đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đạt mục đích, yếu cầu đề 
ra; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng 
PC-Covid; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, hằng tuần 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương 
triển khai phần mềm quản lý xét nghiệm tại các cơ sở y tế được cấp phép xét 
nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và các đơn vị xét nghiệm khẳng 
định Covid-19. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế được cấp phép xét 
nghiệm Covid-19 triển khai ngay phần mềm quản lý xét nghiệm đảm bảo hoàn 
thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/10/2021. Khai thác sử dụng dữ liệu từ phần 
mềm PC-Covid vào kiểm soát dịch bệnh Covid19. Chỉ đạo các cơ sở y tế cập nhật 
kịp thời dữ liệu tiêm vắc xin hằng ngày vào phần mềm quản lý tiêm chủng tại địa 
chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn.

3. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công 
Thương yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các khu/cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách công nhân, người lao động làm việc tại 
đơn vị mình để cập nhật vào phần mềm quản lý công nhân, đảm bảo hoàn thành 
trước ngày 30/10/2021.

4. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh yêu 
cầu công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động cài đặt và sử 
dụng ứng dụng PC-Covid; thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa 
thông qua ứng dụng này; tạo và sử dụng mã QR Code cho cơ quan, đơn vị mình 
trên ứng dụng PC-Covid; thực hiện kiểm soát vào/ra cơ quan, đơn vị hằng ngày 
đối với khách đến/đi thông qua mã QR Code trên ứng dụng PC-Covid.
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5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh có chuyên mục hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm PC-Covid để 
các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp (bệnh viện, trường học, siêu thị, cơ 
sở lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển công cộng…) và người dân cài đặt 
và sử dụng PC-Covid đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh -Truyền hình cấp 

huyện, Đài Truyền thanh cơ sở, các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp phổ biến 
đến công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân cài đặt, sử dụng ứng 
dụng PC-Covid. Sử dụng tài khoản được Sở Thông tin và Truyền thông cung 
cấp để quản lý và khai thác dữ liệu của cấp huyện.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai cài đặt ứng dụng PC-
Covid đến mỗi điểm công cộng như: nhà hàng, quán cà phê, tiệm tạp hóa... là một 
điểm checkin; thực hiện kiểm soát vào/ra hằng ngày đối với người đến/đi thông 
qua mã QR Code trên ứng dụng PC-Covid. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
của các chủ điểm công cộng thông qua số liệu từ phần mềm với tài khoản được 
cung cấp từ Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện 
về UBND cấp huyện.

- Hằng tuần, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện trên địa 
bàn về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam, 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP; 
- Lưu: VT, KGVX.
G:\Dropbox\CÔNG-2021\CV\Chuyển đổi số\10.10-Cong van PCCvid.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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