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Cao Bằng, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện các giải pháp công
nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Hội, Đoàn thể của tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.
(gọi chung là các cơ quan, đơn vị)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
3040/UBND-VX ngày 07/11/2021 về việc tiếp tục kiểm soát công tác phòng
chống dịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 2400/VP-VX ngày
02/11/2021 về việc thực hiện một số nội dung về sử dụng Nền tảng quản lý
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Triển khai Công văn số 4418/BTTTTTHH ngày 31/10/2021 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông
về thực hiện Thông báo kết luận của Hội nghị quán triệt một số nội dung về
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 782/TTCS-TT ngày
05/11/2021 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
cung cấp, cập nhật thông tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Sở Thông
tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai một số
nội dung về thực hiện các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch
Covid-19, cụ thể như sau:
1. Về Kiểm soát thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR:
a) Quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR sử dụng PCCovid
Ứng dụng nền tảng Quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã
QR là nội dung quan trọng hàng đầu phục vụ việc truy vết các “mốc dịch tễ”
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khi xuất hiện ca nhiễm, ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Mỗi
người dân khi vào, ra các cơ quan, tổ chức, chốt kiểm dịch, bệnh viện, địa
điểm công cộng… được ghi lại lịch sử di chuyển bằng cách quét mã QR. Nếu
người đó trở thành một ca nhiễm hoặc nghi nhiễm, cơ quan chức năng có thể
nhanh chóng xác định người đã vào, ra những địa điểm nào để xác định nguy
cơ lây nhiễm và khuyến cáo trong cộng đồng, khuyến cáo cho chủ địa điểm
xuất hiện ca nhiễm, ca nghi nhiễm các biện pháp xử lý, kịp thời ngăn chặn sự
lây lan dịch, bệnh.
Theo thống kê của Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19
Quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh Cao Bằng có 5.677 điểm quét
mã QR Code nhưng chỉ có 419 điểm hoạt động trong 07 ngày gần đây. Do
vậy, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hơn nữa việc thực hiện giải pháp QR
Code kiểm soát ra vào trong phòng, chống dịch Covid-19, thống nhất sử dụng
ứng dụng PC-Covid 1 để quét các địa điểm có mã QR Code.
Hướng dẫn Cách thức thực hiện kiểm soát đối với người dân và chủ địa
điểm tại Phụ lục 1.
Hướng dẫn Lấy mã QR, xuất trình mã khi đến các điểm kiểm soát QR
Code tại Phụ lục 2.
Hướng dẫn đăng ký và quản lý địa điểm (quản trị, phân quyền, kiểm
soát) QR Code điểm kiểm soát tại Phụ lục 3.
Hướng dẫn triển khai giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19
áp dụng tại các điểm cụ thể, tham khảo thực hiện tại Phụ lục 4.
Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên trích xuất dữ liệu từ hệ
thống về tình hình triển khai thực hiện, số địa điểm, địa điểm có phát sinh và
không phát sinh lượt quét trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thường xuyên, định kỳ
và đột xuất theo yêu cầu báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống
Covid-19 tỉnh.
b) Quét mã QR sử dụng nền tảng di biến động dân cư VNEID tại các
chốt kiểm dịch để khai báo y tế và kiểm soát vào ra tại địa phương.
Hệ thống có chức năng quản lý công dân vùng dịch, di biến động của
người ra, vào vùng dịch, quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19
trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả quản
lý, truy vết người nghi nhiễm Covid-19, đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức
năng kịp thời thống kê nhanh đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19.

Để cài đặt ứng dụng PC-Covid: sử dụng điện thoại thông minh truy cập CH Play (đối với hệ điều hành
Android), App Store (đối với hệ điều hành iOS) -> tìm kiếm ứng dụng PC-Covid hoặc PC-Covid Quốc gia ->
tiến hành tải và cài đặt. Lưu ý: Đối với trường hợp đã cài Bluezone trước đây, ứng dụng sẽ tự động cập nhật
trở thành PC-Covid; trường hợp ứng dụng Bluezone chưa cập nhật, người dùng cần cập nhật phiên bản
hoặc xóa ứng dụng và cài PC-Covid.
1

3

Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân sử dụng mã QR Code tại
ứng dụng VNEID hoặc tại hệ thống https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/ để
khai báo y tế, khai báo thông tin xuất trình và quét mã QR trước khi di chuyển
qua các chốt kiểm soát.
Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, khai báo di chuyển khi đi qua chốt
kiểm dịch tại Phụ lục 5.
2. Về ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19:
UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền trên hệ thống
truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện thông tin
cơ sở khác tập trung tuyên truyền để người dân cung cấp, cập nhật thông tin
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, cụ thể:
- Cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trước khi đi tiêm chủng;
- Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vắc xin phòng
phòng Covid-19; khi đến cơ sở tiêm chủng phải mang Căn cước công dân
hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do Công an cấp/giấy xác
nhận tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước đó (nếu có - đối với người đã
tiêm mũi 1);
- Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân
trên Sổ sức khoẻ điện tử và Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19
(https://tiemchungcovid19.gov.vn/). Trong trường hợp không thấy dữ liệu
tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên
Cổng thông tin tiêm chủng hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để
được cập nhật thông tin.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử tại Phụ lục
6.
File âm thanh tuyên truyền gửi kèm Công văn này.
Các cơ quan, đơn vị khác yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động thực hiện và vận động người thân cùng thực hiện nội dung
trên.
3. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Cao Bằng; UBND các
huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí, hệ
thống truyền thanh cơ sở; bố trí chuyên mục, thời lượng đăng tải, áp dụng các
giải pháp, tuyên truyền rộng rãi đến độc giả, người dân cài đặt ứng dụng PCCovid khai báo y tế và quét mã QR Code khi đến các địa điểm có mã QR
Code kiểm soát dịch; và Sổ sức khỏe điện tử, Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc
xin phòng Covid-19.
Tổng đài hỗ trợ người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện các nền
tảng là 19001905 để được giải đáp các thắc mắc.
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Các tài liệu hướng dẫn về Quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng
mã QR và ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
được gửi kèm Công văn này hoặc các cơ quan đơn vị truy cập địa chỉ:
https://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục: “THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU
HÀNH”).
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ
quan liên hệ Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin, Sở Thông
tin và Truyền thông (ông Nông Văn Toàn; điện thoại cố định: 02063859899,
di động: 0989788170; Email: toannv@caobang.gov.vn) để phối hợp./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng Sở TT&TT (t/h);
- TT CNTT&TT (t/h);
- Lưu: VT, BCVTCNTT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Sơn

