
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ 

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN PHẦN MỀM PC-COVID 

1. Đối với công sở, địa điểm kinh doanh, các địa điểm công cộng có tập trung đông 

người: 

Bước 1: Tạo mã QR của cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân (điểm kinh doanh, 

chợ, nhà thuốc, di tích lịch sử văn hóa, nhà văn hóa, địa điểm công cộng ….) trên địa 

bàn bằng cách vào hệ thống sau: https://qr.pccovid.gov.vn 

 

https://qr.pccovid.gov.vn/


Bước 2: Dán mã QR vừa tạo ở trên tại ví trí trung tâm của đơn vi, như 

cổng vào, sảnh…. Đảm bảo thuận tiện, dễ nhìn, dễ quét mã. 

2. Đối với Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

toàn thể nhân dân: 

 

Bước 1: Cài đặt ứng dụng PC-Covid lên 

điện thoại. 

- Đối với điện thoại IPHONE (hệ điều 

hành IOS): vào AppStore để tải về và cài 

đặt ứng dụng PC-COVID; 

- Đối với điện thoại khác (hệ điều hành 

Androi): vào CHPLAY để tải về và cài đặt 

ứng dụng PC-COVID. 
 

 



 

 

Bước 2: Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-

Covid vừa cài đặt. 

Bước 3: (khi đến các địa điểm): nghiêm túc thực hiện 

quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng, công 

sở…. 

 



3. Đối với UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, công sở đóng trên địa bàn 

Khai thác, sử dụng phần mềm http://quanly.pccovid.gov.vn (bằng tài khoản đã được 

cấp cho đầu mối quản lý) nhằm các mục đích sau: 

- Thống kê báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn;  

- Ứng dụng phần mềm phục vụ công tác truy vết trong phòng chống dịch. 

 

http://quanly.pccovid.gov.vn/

