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V/v Cung cấp thông tin người quản trị 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 11 năm 2021 
 

Kính gửi: Các UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 1988/STTTT-TTCNTT ngày 11/11/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai các nền tảng công nghệ thông tin phòng, 

chống Covid-19; 

Ngày 06/11/2021 UBND huyện Tam Dương đã có Văn bản số 4075/UBND-

VHTT về việc triển khai các nền tảng công nghệ thông tin phòng, chống Covid-19; 

theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, quán triệt tới 100% cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thực hiện việc cài đặt trên thiết bị di động 03 ứng dụng 

nền tảng: PC-Covid; VN-eID và Sổ sức khỏe điện tử, trong đó ứng dụng PC-

Covid thay thế cho các ứng dụng kiểm soát dịch bằng quét mã QR đã triển 

khai trước đây. 

Nguyên tắc phân quyền quản trị ứng dụng PC-Covid theo địa giới hành chính 

từ cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã và chỉ có thể xem dữ liệu của cấp mình quản lý 

(không xem được dữ liệu của cấp trên và ngang cấp) nhằm tăng tính chủ động và 

kịp thời trong công tác phát hiện, khoanh vùng và truy vết người nhiễm Covid-19 

cho các địa phương, nhưng vẫn bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của người dân. 

Để trao tài khoản và quyền sử dụng nền tảng PC-Covid cho các địa phương, 

UBND huyện Tam Dương đề nghị các UBND các xã, thị trấn: 

1. Phân công 01 thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của xã, 

thị trấn để được trao tài khoản, quản lý nền tảng PC-Covid cấp xã.  

2. Điền các thông tin theo Phụ lục (gửi kèm theo văn bản này); Biểu phụ lục  

và gửi về UBND huyện Tam Dương (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 18/11/2021 để tổng hợp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cấp tài khoản. 

Các khó khăn vướng mắc liên hệ:  

Ông Lê Văn Cường - Chuyên viên, Phòng Văn hóa và Thông tin;  

Email: Cuonglv3@vinhphuc.gov.vn;  

Điện thoại (zalo) 0985897869. 

UBND huyện Tam Dương yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện kịp thời  

phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- BCĐ Covid - 19 huyện; 

- PCT UBND huyện, Lê Xuân Bình (B/c); 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT-VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 

mailto:Cuonglv3@vinhphuc.gov.vn


ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH NHÂN SỰ QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG PC-COVID 

(Theo công văn số        /UBND-VHTT ngày 15 tháng 11 năm 2021) 

Stt Đơn vị Họ tên Chức vụ Số điện thoại di động 

1 Xã… Nguyễn Văn A    

2 TT… Trần Văn B    

 

 ….., Ngày …. tháng 11 năm 2021 

Người có thẩm quyền 
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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