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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                  /SYT-NVY 
V/v ứng dụng công nghệ hỗ trợ 

thực hiện các biện pháp hành 

chính trong phòng, chống dịch 

COVID-19 

An Giang, ngày      tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong tỉnh 

Sở Y tế An Giang có nhận được Công văn số 1226//STTTT-CNTT-BCVT 

ngày 27/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc ứng dụng 

công nghệ hỗ trợ thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện các giải pháp 

nền tảng công nghệ phục vụ công tác quản lý y tế cũng như phục vụ công tác, 

phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh An Giang như sau: 

1. Thống nhất sử dụng ứng dụng có tên PC-COVID để kiểm tra, thực hiện 

quét mã QR Code và khai báo y tế di chuyển vào/ra trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế tiếp tục có văn bản chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc đăng ký mã QR địa 

điểm và yêu cầu bắt buộc quét mã QR địa điểm để kiểm tra vào/ra đối với tất cả nhân 

viên, người lao động đến làm việc và khách hàng, liên hệ công tác, sử dụng dịch 

vụ,… 

3. Nền tảng tiêm chủng, trả kết quả xét nghiệm trực tuyến: 

 - Chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19: Sử dụng Sổ sức khỏe 

điện tử (SSKĐT) để kiểm tra Chứng nhận đã tiêm vắc-xin COVID-19. Chứng 

nhận đã tiêm vắc-xin COVID-19 trên SSKĐT sẽ được đồng bộ liên thông qua ứng 

dụng PC-COVID, để thuận lợi cho người dân theo dõi và quản lý khi vào/ra điểm 

công cộng. Sổ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ cho chuyển đổi số ngành y tế để 

thay thế y bạ giấy, cập nhật hồ sơ sức khỏe của mỗi người dân sau khi dịch bệnh 

kết thúc.  

- Nền tảng lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19: Các cơ sở y 

tế được cấp phép thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi tổ chức lấy mẫu tầm soát 

COVID-19 theo kế hoạch chuẩn bị trước cho các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… đẩy mạnh triển khai nền tảng hỗ trợ lấy 

mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức trực tuyến theo Công văn số  

3267/SYT-NVY, kết quả xét nghiệm sẽ được gửi về ứng dụng PC-COVID để 

thông báo cho người dân được biết.  

4. Sở Y tế An Giang gửi kèm hướng dẫn đăng ký điểm kiểm soát trên Nền 

tảng Quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR kèm theo Công văn số 

1226/STTTT-CNTT-BCVT ngày 27/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông 

An Giang. 
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Trong quá trình thực hiện, liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông thông qua 

Phòng Công nghệ thông tin - Bưu chính, Viễn thông, số điện thoại: 0296.3500.666 

hoặc 0296.3606.606 để hỗ trợ khi cần thiết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Sở TT&TT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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