
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-TTCNTT 

V/v cập nhật một số chức năng mới của 

ứng dụng phòng, chống dịch PC-COVID 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

      Vĩnh Phúc, ngày     tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- - Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- - Các UBND huyện, thành phố; 

- - Các UBND xã, phường, thị trấn; 

 - Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh-Truyền hình, Cổng 

Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ triển khai sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát 

hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  Sở Thông tin và 

Truyền thông thông báo một số tính năng mới được bổ sung, cập nhật của ứng 

dụng phòng, chống dịch PC-COVID với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tính năng tự động cảnh báo người dùng nguy cơ tiếp xúc với F0                    

Ứng dụng PC-COVID sẽ gửi các thông báo đến những người dùng từng đến 

địa điểm có F0 (qua lịch sử quét mã QR), từng di chuyển phương tiện cùng F0 

(qua khai báo di chuyển nội địa), tiếp xúc gần với F0 (qua tính năng tiếp xúc gần 

trên PC-COVID). 

PC-COVID sẽ cảnh báo người dùng nếu người dùng có quét mã QR cùng 

một địa điểm với F0 trong vòng 01 giờ đồng hồ.  

2. Tính năng tự khai mũi tiêm 

Khi thông tin các mũi tiêm hiển thị trên ứng dụng PC-COVID chưa chính 

xác hoặc chưa đầy đủ, người dùng có thể tự khai thông tin tiêm và đính kèm ảnh 

chụp giấy chứng nhận để minh chứng; sau khi được phê duyệt, thông tin tiêm sẽ 

được hiển thị lên ứng dụng với dấu "Tự khai".  

3. Tính năng ví giấy tờ 

Giúp người dùng lưu trữ ảnh chụp các giấy chứng nhận như: Chứng nhận 

tiêm, Chứng nhận xét nghiệm, Chứng nhận F0 khỏi bệnh tại ứng dụng                     

PC-COVID… Các giấy tờ được lưu trữ trong ứng dụng do người dân khai báo và 

chịu trách nhiệm, xuất trình khi cần thiết. 
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Những tính năng mới này hỗ trợ cho người dân khi tham gia các hoạt động 

kinh tế, xã hội và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID trong tình 

hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ. 

4. Địa chỉ cài đặt phần mềm PC-COVID 

- Tải phần mềm tại địa chỉ: https://pccovid.gov.vn 

- Với điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS: Sử dụng App Store, tìm ứng dụng PC-

Covid Quốc gia để cài đặt. 

- Với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android: Sử dụng CH Play, tìm ứng dụng 

PC-Covid Quốc gia để cài đặt.  

Liên hệ phối hợp: ông Cao Xuân Tới, Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông, Sở TT&TT, điện thoại (Zalo): 091 684 1234. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng gửi các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, 

tuyên truyền sử dụng hiệu quả các chức năng phần mềm PC-COVID phục vụ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 (B/c); 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT,TTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 
  

 

 

 

 

https://pccovid.gov.vn/
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