
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-VP 
 

 

V/v tuyên truyền cài đặt và sử dụng 

ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia 

(PC-COVID)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Khánh Hòa, ngày        tháng 10 năm 2021 
 

 

Kính gửi: 

- Các phòng giáo dục và đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

  

Thực hiện Công văn số 9464/UBND-KGVX ngày 26/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Thông báo số 179-TB/TU ngày 25/9/2021 của Tỉnh ủy; Công 

văn số 2491/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên 

truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia (PC-

COVID). 

PC-COVID là ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia. PC-COVID 

được phát triển nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, để Việt 

Nam có thể “bình thường mới”. Các tính năng chính của ứng dụng gồm có: Thẻ 

Covid-19; cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; quét mã QR; khai báo y tế; 

khai báo di chuyển nội địa; phản ánh của người dân; thông tin tiêm vắc xin, xét 

nghiệm... 

Trong đó, với tính năng Thẻ Covid-19, PC-COVID sẽ kết nối chặt chẽ với các 

hệ thống quản lý tiêm vắc xin, xét nghiệm Covid-19, từ đó có thể cấp các thẻ 

Covid-19 cho người dân. Thẻ Covid-19 cũng sẽ có 3 màu tương ứng với các trạng 

thái như: thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ. Thông tin và màu thẻ sẽ được cập nhật tự 

động hóa dựa trên các tiêu chí theo quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-COVID cho mình và 

người thân. 
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2. Thông báo, hướng dẫn phụ huynh, học sinh, các tổ chức, cá nhân đến đơn 

vị liên hệ làm việc biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-COVID bằng các hình 

thức phù hợp. 

3. Thông tin chi tiết về ứng dụng PC-COVID và các tài liệu tuyên truyền 

được đăng tải tại địa chỉ: https://pccovid.gov.vn/. 

4. Các phòng giáo dục và đào tạo thông báo nội dung văn bản này đến đơn vị 

trực thuộc Phòng để biết, triển khai thực hiện. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (thực hiện-VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

Võ Hoàn Hải 

 

https://pccovid.gov.vn/
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