
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VHTT TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v quản lý thông tin người vào/ra 

địa điểm công cộng, sử dụng phương 
tiện giao thông công cộng, các địa 

điểm sản xuất kinh doanh, sự kiện 
đông người bằng mã QR và ứng 

dụng PC-Covid. 

 
Kính gửi: 

 

 
 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 2449/STTTT-CNTT ngày 25/11/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn về việc quản lý thông tin người vào/ra địa 
điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất 
kinh doanh, sự kiện đông người bằng mã QR và ứng dụng PC Covid. 

Để thống nhất, nhanh chóng triển khai ứng dụng PC-Covid1 và tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,  

UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường, 
xã thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến sử dụng ứng dụng PC-Covid và quét mã 
QR tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Phương thức: Phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng, gửi đến 

người dân qua Zalo, tổ chức hướng dẫn đến người dân tại từng khối, thôn, tổ, đội 

thông qua tổ Covid cộng đồng, phát trên hệ thống phát thanh nội bộ, màn hình 
điện tử của trường học, chợ, bệnh viện, bến xe, chốt kiểm soát,… 

- Tài liệu hướng dẫn: Tại phụ lục I, II (gửi kèm). 

+ Video clip: Phát trên các thiết bị có màn hình chạy video. 

+ Ấn phẩm in: Treo/dán tại cổng ra vào trụ sở làm việc của các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, phường, xã... 

2. Tạo mã QR đăng ký điểm kiểm dịch và quản lý check in mã QR 

qua các điểm đến (của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cửa hàng,…) 

                                                                 

1 Ứng dụng PC-Covid gồm 9 tính năng chính: Thẻ Covid-19; khai báo y tế; khai báo di chuyển nội địa; thông tin 

tiêm vaccine, xét nghiệm; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; truy vết tiếp xúc gần, bản đồ 

nguy cơ và phản ánh. 

Các tính năng liên thông, đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ liệu đã có gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ 

Công an quản lý), Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tiêm phòng Covid-19 (Bộ Y tế quản lý) và Cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19. 
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2.1. Tạo mã QR  

Bước 1: Mở App PC-Covid, vào “Quản lý QR”, tại mục QR địa điểm, 

bấm tạo mã QR địa điểm. 

Bước 2: Nhập thông tin địa điểm công cộng khai báo y tế và bấm “Tạo mã QR”. 

Bước 3: Tải mã QR do hệ thống yêu cầu tải về, in và dán nhiều bản ở lối 
ra vào của các điểm công cộng khai báo y tế. 

2.2. Hướng dẫn quản lý thông tin của cơ sở có mã QR checkin  

Mỗi một số điện thoại có thể tạo ra và quản lý đồng thời nhiều địa điểm 

quét mã QR. Sau khi tạo ra địa điểm quét mã QR bằng ứng dụng PC-Covid, chủ 
quản lý địa điểm đó có thể chia sẻ quyền quản lý với nhiều người khác cùng 
quản lý địa điểm này (Có Hướng dẫn kèm theo). 

3. Thực hiện quét mã QR 

Người đến điểm công cộng khai báo y tế mở App PC-Covid, hướng 

camera vào mã QR dán ở lối ra vào sau đó bấm “Quét QR” để quét mã QR và 
khai báo bổ sung (Có Hướng dẫn kèm theo).  

UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các 
phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có vướng mắc liên hệ phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (Đồng chí 
Trần Quốc Việt, số điện thoại 0936.277.980) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 
- Như trên (T/h); 
- CT, PCT UBND; 
- CPVP, CVVX; 
- Trang Thông tin điện tử TP;           
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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HƯỚNG DẪN 
 

1. Tạo mã QR tại các điểm công cộng khai báo y tế 

Bước 1: Mở App PC-Covid, vào “Quản lý QR”, tại mục QR địa điểm, bấm 

tạo mã QR địa điểm. 
 

 
 

Bước 2: Nhập thông tin địa điểm công cộng khai báo y tế và bấm “Tạo mã QR”. 
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Bước 3: Tải mã QR do hệ thống yêu cầu tải về, in và dán nhiều bản ở lối 
ra vào của điểm công cộng khai báo y tế. 

 

  Mã in, in ra  

 

 

2. Thực hiện quét mã QR 

Người đến chốt mở App PC-Covid, hướng camera vào mã QR dán ở lối ra 
vào sau đó bấm “Quét QR” để quét mã QR và khai báo bổ sung (nếu cần). 
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Hướng dẫn quản lý thông tin của cơ sở có mã QR checkin 

1. Cách truy cập vào địa chỉ website 

Dùng bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet, sử dụng một trong các trình 

duyệt web như hình dưới... 

 

Sau đó, gõ địa chỉ web là qr.pccovid.gov.vn vào thanh địa chỉ của trình 
duyệt, rồi ấn phím Enter. 

 

2. Cách đăng nhập vào tài khoản quản lý chốt 

Click vào menu Quản lý địa điểm 
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Sau đó, điền số điện thoại (đối với những số điện thoại đã tạo ra địa điểm 
quét mã QR) như hình dưới rồi click vào nút Nhận mã OTP 

 

Đợi khoảng vài giây sẽ có tin nhắn SMS được gửi tới số điện thoại đã điền 
vào bên trên. 

 

1. Nhập mã OTP vừa được tới điện thoại vào (ví dụ hình dưới) 

2. Sau đó bấm vào nút Xác nhận mã OTP 
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3. Nếu đợi 1-2 phút không thấy mã OTP gửi tới như hình dưới thì click vào 
đó, để hệ thống gửi lại mã OTP 

 

 

 

 

Sau khi đăng nhập thành công, ta sẽ nhìn thấy danh sách các điểm chốt mà 
số điện thoại này đã tạo trên hệ thống. 
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* Lưu ý: 

Muốn chia sẻ quyền quản lý địa điểm của mình với người khác, ta làm 
như sau (Chỉ người chủ tạo ra địa điểm này mới có quyền chia sẻ): 

Đưa chuột vào địa điểm cần chia sẻ, ở góc ngoài cùng bên phải (cùng hàng) 
sẽ xuất hiện menu, ta click vào menu như hình dưới. 

 

Ta click vào menu như hình dưới để bắt đầu chia sẻ địa điểm này cho những 
người khác cùng quản lý. 
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Điền số điện thoại của người mà mình muốn chia sẻ, và chọn Vai trò là 
Người quản lý. Cuối cùng click vào nút Chia sẻ địa điểm 
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3. Cách quét mã QR trực tiếp bằng Camera trên Laptop 

Sau khi người dân tự hoàn thành khai báo Di chuyển nội địa trên phần mềm 

PC-Covid, và ấn Gửi tờ khai sẽ có kết quả như hình dưới (Lúc này người dân 
có thể tự mình quét mã QR tại chốt kiểm dịch, bằng cách click vào nút Quét mã 

QR): 

 

 

Nếu người dân tự quét mã QR, thì sau khi hướng camera điện thoại vào mã 
QR tại chốt kiểm dịch, thì phần mềm PC-Covid sẽ hiện kết quả như hình dưới: 

Người dân mang kết quả đang hiển thị trên điện thoại này, đưa cho người 

quản lý chốt để kiểm tra và chứng thực. 
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Người quản lý chốt có thể kiểm tra nhanh các thông tin trên, bằng cách click 
vào các menu ở góc ngoài cùng bên phải, gồm: 

(1) : Thông tin người dân điền trong Khai báo y tế. 

(2) : Thông tin người dân điền trong Khai báo di chuyển nội địa. 

(3) : Thông tin mũi tiêm vaccine của người dân. 

- Xét nghiệm: Nếu trước đó người dân đã tiến hành xét nghiệm thì sẽ có kết 

quả. Người dân từ vùng đang có dịch nên làm xét nghiệm tiếp tại chốt, nếu 
không có thông tin này. 

(4) : Thông tin người dân đã từng quét QR tại các địa điểm. 

Hoặc người quản lý chốt có thể dùng trực tiếp camera trên Laptop để kiểm 

tra, quét kết quả trên lên hệ thống để xác thực như sau: 

Đăng nhập vào tài khoản quản trị, sau đó click vào menu Kiểm soát vào ra 

bằng máy (như hình dưới): 



12 

 

(1) : Click vào đây để bật camera trên laptop. 

(2) : Sau khi camera hoạt động, sẽ hiển thị hình ảnh ở đây. 

(3) : Nếu tài khoản này quản lý nhiều địa điểm khác nhau, thì ta cần click 
vào menu Chọn địa điểm, để thông tin quét trực tiếp bằng camera sẽ lưu về địa 

điểm đó để quản lý (Nếu không chọn, thì mặc định đang được lựa chọn là địa 
điểm mới tạo gần đây nhất). 

 

Nếu trình duyệt web có hỏi quyền truy cập camera thì ta chọn Cho phép 
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Đưa điện thoại của người dân có chứa hình ảnh mã QR vừa hoàn thành tự 
khai báo Di chuyển nội địa trên phần mềm PC-Covid, hướng về phía camera 

của Laptop, sao cho mã QR hiển thị đầy đủ trên màn hình nhỏ. 

Thông tin dịch tễ của người được quét mã QR sẽ hiển thị ngay lập tức ở bên 

dưới. 

Nếu thiếu thông tin nào thì ta phải yêu cầu (hoặc hỗ trợ) người đó tự hoàn 

thành khai báo đầy đủ thông tin, trong phần Khai báo y tế hoặc Khai báo di 
chuyển nội địa như hình dưới. Cuối cùng để người đó quét lại QR lần nữa. 

 

* Lưu ý: 

Nếu chưa có thông tin về tiêm chủng, hoặc thông tin đã tiêm hiện sai: 

Cần khai báo lại đầy đủ và chính xác các thông tin ở phần Khai báo y tế, 
hoặc cài phần mềm Sổ sức khỏe điện tử (Sổ SKĐT) để khai báo và chứng thực. 
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Nếu trước đây đã làm trên Sổ SKĐT thì cần khai báo lại số điện thoại và số 
CCCD/CMND trên PC-COVID phải giống như thông tin đã khai báo trên ứng 

dụng Sổ SKĐT. 

Nếu vẫn không chính xác thì người dùng có thể phản ánh với Trung tâm 

công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia qua inbox. Tuy nhiên, để được 
hỗ trợ nhanh hơn, người dùng có thể liên hệ trực tiếp cơ sở tiêm mà mình đã 

tiêm vắc xin và đề nghị cập nhật thông tin đầy đủ. 

Hệ thống sẽ tự động lưu lại và đánh giá kết quả chứng nhận gồm nhiều cấp 

độ như sau: 

 

- Rất tốt (A+): Đã khai báo thông tin gồm Khai báo y tế và Khai báo di 

chuyển nội địa, tiêm 2 mũi Vắc-xin, có thông tin về giấy xét nghiệm… 

 

 

- Tốt (A): Đã khai báo thông tin gồm Khai báo y tế và có (hoặc không có) 
Khai báo di chuyển nội địa, không hiện thông tin (cần yêu cầu người dân làm 

theo Lưu ý đã nói ở bên trên) hoặc có tiêm 1 (hoặc 2) mũi Vắc-xin, có (hoặc 
không cần có) thông tin về giấy xét nghiệm… 
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- Bình thường (B): Đã khai báo thông tin gồm Khai báo y tế và có (hoặc 
không có) Khai báo di chuyển nội địa, chưa có thông tin về tiêm chủng (cần 

yêu cầu người dân làm theo Lưu ý đã nói ở bên trên), không có thông tin về 
giấy xét nghiệm… 

 

- Cần lưu ý (C): Chưa khai báo đầy đủ các thông tin trên. Yêu cầu người dân 

khai báo lại 
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Trong đó: 

- Thông tin sức khỏe: Cần khai báo trên phần mềm PC-Covid. 

- Thông tin tiêm chủng: Nếu không có dữ liệu thì yêu cầu khai báo lại ở 

phần Khai báo y tế, sau đó điền các thông tin như đã làm trên phần mềm Sổ sức 
khỏe điện tử. 

- Thông tin xét nghiệm: Nếu người quét mã QR đã có kết quả xét nghiệm 
trước đây, thì hệ thống sẽ hiển thị. 

- Thông tin khai báo: Người quét mã QR đã Khai báo Di chuyển nội địa 
trên phần mềm PC-Covid. 

- Thông tin di chuyển: Lịch sử người đó đã từng quét mã QR ở những địa 

điểm nào trước đây. 
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Nếu người đó đáp ứng được các điều kiện thì chứng nhận cho họ qua chốt 
kiểm dịch. Nếu không thì yêu cầu họ khai báo lại thông tin trên phần mềm PC-

Covid và tiến hành quét lại mã QR lần nữa. 

4. Xem danh sách những người đã được quét mã QR 

Tất cả những người đã được phân quyền quản lý ở cùng một địa điểm, đều 
có thể vào xem bất kỳ lúc nào trên điện thoại, máy tính bảng, laptop, hoặc máy 

tính cá nhân có kết nối Internet. 

Sau khi truy cập vào tài khoản quản lý của mình, click vào menu Lịch sử 

quét Mã QR để xem danh sách. 

 

Mỗi khi có người quét mã QR, ta cần click vào menu  (Hoặc ấn phím 
F5) để hệ thống tải dữ liệu mới nhất về. 
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Muốn xem thông tin dịch tễ của ai thì click vào dòng chữ Kết quả chứng 
nhận (ngay dưới tên của người đó). 

 

5. Cách thống kê số liệu trong khoảng thời gian nào đó  

Sau khi đăng nhập tài khoản của mình. Click vào chốt muốn thống kê số liệu 

 

Sau đó, click vào menu Thời điểm quét, rồi chọn thời gian muốn thống kê. 

 

* Lưu ý: 
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Nếu muốn chính xác hơn thời gian cần thống kê. Ví dụ: từ 7h00 đến 8h00 
sáng ngày 16/11/2021, ta chọn Khoảng thời gian 

 

Click vào menu như hình dưới chọn Thời gian bắt đầu 

 

Chọn ngày là 16, và click vào menu Chọn thời gian 
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- Cột theo thứ tự (1), (2), (3) là: Số giờ, số phút, số giây. Chọn xong ta ấn 
vào nút OK 

 

Tương tự làm như trên, chọn ngày kết thúc là 16, và thời gian là 8h00 như 
hình dưới. 

Cuối cùng ấn OK, thì hệ thống sẽ thống kê được tất cả những người đã từng 
quét mã QR trong khoảng thời gian từ 7h00 đến 8h00 này. 

 

Tổng số người quét mã là 326 người 

Click vào menu Kết quả chứng nhận nếu muốn xem nhanh thông tin cá 

nhân người quét và tất cả thông tin y tế (Đã tiêm bao nhiêu mũi vacxin, đã quét 
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mã QR ở những chốt nào trước đây, thông tin di chuyển…). Ví dụ như hình 
dưới 

Nếu trên phần mềm PC-Covid, họ chưa khai báo trong phần Khai báo y tế 
thì hệ thống sẽ ghi nhận là Chưa khai báo y tế 

 

Nếu muốn xem toàn bộ thông tin chi tiết hơn, thì click vào menu Xuất file 
(người đó phải tự hoàn thành Khai báo y tế và Khai báo di chuyển nội địa trên 

phần mềm PC-Covid) 

 

Đợi một lát trình duyệt sẽ tải file Excel về, click vào để mở file lên xem 

thông tin 
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Ta sẽ có đầy đủ thông tin như hình dưới 
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