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V/v tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng
CNTT trong phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo kết luận số 532/TB-UBND ngày 24/11/2021 tại cuộc họp
giao ban ngày 22/11/2021 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo
kết luận số 535/TB-UBND ngày 24/11/2021 của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ
quan, đơn vị liên quan để bàn triển khai Phần mềm ứng dụng PC-Covid, Sở Thông tin
và Truyền thông đề nghị:
1. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, các cơ
quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về chủ trương của UBND tỉnh thống nhất triển khai duy nhất Phần mềm ứng
dụng PC-Covid để khai báo y tế cho người dân đi/đến trên địa bàn tỉnh, nhằm kiểm
soát chặt chẽ người vào/ra, phục vụ công tác truy vết, phòng, chống dịch ngay tại cơ
sở, nhất là trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh.
Việc quét QR Code của Phần mềm ứng dụng PC-Covid có thể thực hiện trên QR
Code cá nhân đã cài trên điện thoại thông minh, Căn cước công dân (CCCD), Thẻ bảo
hiểm y tế, hoặc trên mã định danh cá nhân (Mã do Công an tạo ra cho công dân chưa
đủ tuổi cấp CCCD hoặc chưa có CCCD), nhằm đảm bảo quản lý, giám sát tất cả mọi
người vào/ra cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid
-19.
2. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành
rà soát việc cập nhật, tạo lập và quét QR Code Phần mềm ứng dụng PC-Covid tại tất
cả các cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học, từ ngày 25/11/2021. Thực hiện tạo, in
QR Code của đơn vị (QR Code dành cho điểm kiểm soát) dán tại nơi vào/ra để mọi
người thực hiện quét QR Code phục vụ giám sát, truy vết.
3. UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm Tổ giám sát và Tuyên
truyền phòng chống dịch Covid -19 tại cộng đồng, tuyên truyền, theo dõi, hướng dẫn

người dân cài đặt phần mềm trên điện thoại thông minh, thực hiện tốt việc quản lý
người vào /ra và kiểm tra phát hiện người từ vùng cam/vùng đỏ đến địa phương để
giám sát.
- Chỉ đạo Trung tâm văn hóa-thể thao và TT-TH, tăng tần suất, thời lượng tuyên
truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình, Đài truyền thanh cấp xã, tuyên truyền
lưu động đến từng thôn, bản, khối phố. Tiếp tục thực hiện 5K, không lơ là, chủ quan.
Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo: nhà ai ở nhà đó tại các khu phong tỏa, khu cách ly, việc
lấy mẫu xét nghiệm, việc tiêm văcxin phòng dịch...
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với ban, ngành liên quan ra
quân đồng loạt tiến hành kiểm tra, rà soát việc cập nhật, hướng dẫn, cài đặt PC-Covid,
in mã quét QR hỗ trợ tạo lập tài khoản cho các điểm tại tất cả các cơ quan, công sở,
bệnh viện, trường học, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ,
khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, phương tiện vận chuyển công
cộng, nơi công cộng tập trung đông người trên địa bàn. Đồng thời, theo dõi xử lý thông
tin sai trái trên báo chí, mạng xã hội, các hành vi không chấp hành các biện pháp phòng
chống dịch bệnh covid-19.
4. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, giám sát việc
triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế điện tử qua Phần mềm ứng dụng PC-Covid
tại các địa phương theo Kế hoạch 1412/KH-STTTT ngày 16/11/2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông. Thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội để kịp
thời tham mưu xử lý những thông tin sai sự thật theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo
vào thứ 6 hàng tuần để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
Quảng Nam.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Đc Trần Văn Tân, PCTUBND tỉnh( b/c);
- Đ/c Hồ Quang Bửu PCTUBND tỉnh ( b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TTTH các huyện;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.
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