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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO 

 

Số: 307/TB-BQL 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid 

 

Căn cứ Công văn số 1350/STTTT-CNTT-BCVT ngày 23 tháng 11 năm 2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng 

PC-Covid để khai báo y tế, di chuyển nội địa, quét mã vào/ra. 

Đề ̉ thống nhất triển khai duy nhất ứng dụng PC-Covid trên toàn tỉnh và tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban 

Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đề nghị toàn thể viên chức, người lao động thực hiện 

các nội dung cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu tất cả viên chức, người lao động đơn vị có sử dụng điện thoại thông 

minh cài đặt và sử dụng PC-Covid để thực hiện khai báo y tế, quét mã khi ra/vào các 

địa điểm công cộng và các chức năng khác (Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1); 

2. Việc sử dụng ứng dụng N-COVI sẽ được thay thế bằng ứng dụng PC-Covid 

và đề nghị viên chức, người lao động vẫn duy trì báo cáo tình hình sức khỏe trên 

nhóm zalo cơ quan để cập nhật kịp thời; 

3. Đề nghị lãnh đạo các phòng, trưởng các đoàn thể đơn vị theo dõi, đôn đốc và 

hướng dẫn cho viên chức, người lao động đơn vị cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai 

báo y tế, khai báo di chuyển nội địa; cách thức gửi phản ánh trên ứng dụng PC-Covid 

và quét mã QR nơi công cộng. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

đề nghị liên hệ Phòng Quản trị và Du lịch thông qua đồng chí Nguyễn Lý Trung 

Nhân để được hỗ trợ khi cần thiết. 

Trên đây là Thông báo cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid của Ban Quản 

lý Di tích Văn hóa Óc Eo đề nghị viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT; 

- Các phòng trực thuộc; 

- BCH Chi đoàn; 

- Lưu: VT, DVDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hữu Giềng 
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PHỤ LỤC I 
TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR 

(Kèm theo Công văn số 1350/STTTT-CNTT-BCVT ngày 23/11/2021 của  

Sở Thông tin và Truyền thông) 

 1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng 
dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7- 
OWLafYPY?usp=sharing 

 2. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm 
tài liệu và video hướng dẫn): 
https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHo 
Vx2?usp=sharing 

 3. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và 
video hướng dẫn):  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9g 
LxHiVZ?usp=sharing 

 4. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm 
tài liệu và video hướng dẫn): 
https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJYJ9U_1a3?us

p=sharing 

 5. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video 
hướng dẫn): 
https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsj 
I?usp=sharing 

 6. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video 
hướng dẫn): 
https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0FXUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp

=sharing 
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