
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VX Lâm Bình, ngày          tháng 11 năm 2021 

 

 

  Kính gửi:  

- Các ban Đảng Huyện ủy; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -  

xã hội huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Văn số 1039/STTTT-CNTT&BCVT ngày 01/11/2021 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
phòng, chống dịch Covid-19. 

 Ủy ban nhân huyện Lâm Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân 
dân các xã, thị trấn triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “PC-Covid” trên điện 

thoại di động và các thiết bị thông minh, nội dung thực hiện cụ thể như sau:   

1. Các cơ quan, đơn vị triển khai đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code 

kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở cơ quan, đơn vị để kiểm soát người đến/vào liên 
hệ công tác; cài đặt ứng dụng và khai báo y tế điện tử cho toàn bộ cán bộ, nhân 

viên, người lao động. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho người nhà về lợi ích 
của ứng dụng “PC-Covid” và cách cài đặt và sử dụng trên điện thoại di động 

thông minh hoặc các thiết bị thông minh khác.  

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, vận động, hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng “PC-Covid” đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên 
thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, 
nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các cơ sở 

kinh doanh, điểm tập trung đông người, nhà hàng, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú 
Homestay,... bắt buộc đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-

Covid” tại trụ sở, cơ sở; cài đặt ứng dụng cho nhân viên và hướng dẫn khách hàng 
cài đặt khi sử dụng dịch vụ, khi ra vào trụ sở, cơ sở, các địa điểm thuộc địa bàn 

quản lý,...  

3. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện phổ biến đến tất cả các cơ sở khám 

chữa bệnh trên toàn huyện đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát 
“PC-Covid” tại cơ sở; hướng dẫn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến 

khám chữa bệnh đều thực hiện cài đặt ứng dụng “PC-Covid” và thực hiện khai 
báo y tế điện tử trên ứng dụng này.  
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4. Đề nghị Huyện Đoàn phát động, triển khai phong trào cài đặt ứng dụng 
“PC-Covid” hoặc sổ sức khỏe điện tử đến toàn bộ đoàn viên, thanh niên và tổ 

chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào 

tạo trên địa bàn huyện đăng ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-
Covid” tại trụ sở đơn vị; vận động học sinh cài đặt ứng dụng “PC-Covid” cho 

mình và người thân.  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 

thao huyện; Cổng Thông tin điện tử huyện đưa tin tuyên truyền và định kỳ nhắc lại 
trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân biết, sử dụng ứng 
dụng “PC-Covid”. 

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện; Hạt quản lý 
giao thông huyện triển khai ứng dụng đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ thương mại, các chợ,... trong lĩnh vực phụ trách trên địa bàn huyện bắt buộc đăng 
ký điểm kiểm soát dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” tại trụ sở; vận động 

công nhân, người lao động,... cài đặt ứng dụng “PC-Covid” cho mình và người 
thân. Chủ trì kiểm soát, yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đăng ký điểm 

chốt kiểm dịch, dán mã code kiểm soát “PC-Covid” cho các phương tiện giao thông 
vận tải hành khách liên tỉnh để kiểm soát hành khách đi xe đến/vào huyện.  

(Có hướng dẫn thiết lập điểm kiểm soát dịch và cài đặt, sử dụng ứng dụng 
“PC-Covid” kèm theo). 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; (thực hiện)                                                                                
 - Thường trực Huyện ủy;              
 - Thường trực HĐND huyện;  
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
 - Lãnh đạo Văn phòng huyện; 
 - Lưu: VT, CV(VX).  

         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 
 

  
Nguyễn Văn Hiền 

 

(báo cáo) 
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