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Đây là Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia do Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 phê duyệt và đây sẽ là ứng dụng duy nhất 
thay thế cho hơn 12 ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch hiện tại của cả 
nước. 

PC-Covid được liên thông để thực hiện đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ 
liệu gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý); 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid-19 (do Bộ Y tế 
quản lý) và cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.

1. PC - COVID là gì ?



Các tính năng chính: 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, Thông tin xét nghiệm, Thẻ Covid-19, Truy vết tiếp xúc gần.

Mỗi người dân có 1 mã QR cá nhân 
duy nhất hiển thị thông tin liên quan 
đến phòng, chống dịch Covid-19 
phù hợp với chiến lược phòng, 
chống dịch của Quốc gia.

MÃ QR CÁ NHÂN

2. Các tính năng nổi bật của PC - COVID

Khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất 
vị giác... hoặc có liên quan, tiếp xúc 
người nghi nhiễm Covid-19, người 
dân cần chủ động khai báo y tế để 
được hỗ trợ và phát hiện sớm nguy 
cơ lây nhiễm.

KHAI BÁO Y TẾ

Các địa điểm: Cơ quan, Siêu thị, 
Trường học, Bệnh viện, Nơi công 
cộng... đăng ký mã QR địa điểm và 
phải đảm bảo khi người dân. vào, ra 
địa điểm được ghi nhận đầy đủ 
thông qua việc quét mã QR

MÃ QR ĐỊA ĐIỂM

Người dân có thể xem thông tin chi 
tiết về số mũi vaccine mình đã tiêm, 
mũi tiêm gần nhất vào thời điểm 
nào. Ứng dụng PC-Covid cũng hiển 
thị kết quả xét nghiệm Covid-19 khi 
có kết quả xét nghiệm.

VACCINE, KẾT QUẢ 
XÉT NGHIỆM

Ứng dụng kết nối với các hệ thống 
quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm 
Covid-19, từ đó có thể hiển thị thông 
tin về vaccine, xét nghiệm cho người 
dân trong các trường hợp liên quan.

THẺ THÔNG TIN 
VACCINE, XÉT NGHIỆM

Người dân có thể gửi góp ý về ứng 
dụng, khai báo các triệu chứng 
Covid-19 của bản thân, hoặc yêu 
cầu trợ giúp từ các tổ chức địa 
phương.

PHẢN ÁNH



Các tính năng chính: 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, Thông tin xét nghiệm, Thẻ Covid-19, Truy vết tiếp xúc gần.

PC-Covid cung cấp tổ hợp các thông 
tin về Quét mã QR, Khai báo y tế, 
Khai báo di chuyển nội địa, Phát 
hiện tiếp xúc gần,...

TRUY VẾT

2. Các tính năng nổi bật của PC - COVID

Người dân cần khai báo thông tin 
khi có nhu cầu di chuyển nội địa 
trong nước. Từ đó các cơ quan chức 
năng quản lý được thông tin di 
chuyển, thông tin y tế, phục vụ 
phòng, chống dịch Covid-19

DI CHUYỂN NỘI ĐỊA

Người dân có thể xem thông tin chi 
tiết về các địa điểm mình đã đến và 
có thực hiện việc quét mã QR khi 
vào ra. Các thông tin bao gồm nơi 
đã đến, thời gian đến (chi tiết thời 
gian từng lần quét mã QR).

NƠI ĐÃ ĐẾN

Xem Bản đồ nguy cơ lây nhiễm của 
Covid-19 theo thời gian thực.

BẢN ĐỒ NGUY CƠ

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CPC - COVID



PC-Covid là ứng dụng phòng chống Covid-19 chung dành 
cho tất cả mọi người, mang lại sự tiện lợi cho người dùng. 
PC-Covid giải quyết được bất cập trong việc ứng dụng công 
nghệ vào phòng dịch - đó là quá nhiều app khiến người dân 
bối rối.

3. Lợi ích của PC - COVID

01

PC-Covid còn là "giấy thông hành" hiệu quả khi người dân 
phải xuất trình mã QR hoặc thẻ Covid thông qua ứng dụng 
này nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra.

03

Ứng dụng này thay thay thế đa số 
các ứng dụng trước đây như: 
Bluezone, NCOVI, Tờ khai y tế, 
Quản lý mã QR... Người dân sau 
này chỉ cần tải duy nhất PC-Covid 
là có thể sử dụng tất cả các tính 
năng của những ứng dụng trên.
Đồng thời, PC-Covid tích hợp 
nhiều tính năng hữu ích trong giai 
đoạn dịch bệnh hiện tại, có thể 
điều tra dịch tễ như Bluezone, hỗ 
trợ khai báo y tế, cung cấp mã QR 
cho người dân, hỗ trợ xem bản đồ 
dịch bệnh...

02

LỢI ÍCH CỦA PC - COVID



Hiện nay, app PC-COVID đã có trên Appstore (đối với hệ điều 
hành IOS) và CH Play (đối với hệ điều hành Android).

TẢI ỨNG DỤNG

4. Hướng dẫn cài đặt PC - COVID

01 02 03 04

BƯỚC

01

Nhập số điện thoại để đăng ký/đăng nhập vào ứng dụng. 
NHẬP THÔNG TINBƯỚC

02

Ứng dụng sẽ gửi mã xác nhận về số điện thoại đã điền trước đó.
XÁC NHẬN THÔNG TINBƯỚC

03

Sau khi xác nhận, giao diện của ứng dụng sẽ hiện ra mã QR thẻ 
COVID với các màu xanh - vàng - đỏ, thể hiện các dữ liệu của 
người dùng từ các hệ thống quản lý sức khỏe khác gồm thông 
tin tiêm chủng, xét nghiệm…

HIỂN THỊ GIAIO DIỆN CHÍNH
BƯỚC

04



Hiện nay, người dân có thể tải ứng dụng trên Appstore hoặc CH Play về điện 
thoại để dễ dàng sử dụng.

Trường hợp người dân không sử dụng điện thoại thông minh, các chuyên gia 
cho biết có thể khai báo trực tiếp trên Website: https://www.pccovid.gov.vn/ 
hoặc nhờ người khác đăng ký trên ứng dụng. Sau đó, người dùng in mã QR 
được cấp và mang theo khi di chuyển.

Đối với trường hợp không có mạng internet, ứng dụng PC-Covid quốc gia có cơ 
chế lưu dữ liệu đệm, tải mã QR về để có thể sử dụng khi không có kết nối mạng.

Theo Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia, thời gian tới, 
ứng dụng PC-Covid sẽ tiếp tục được cập nhật để thuận tiện, an toàn hơn cho 
người dùng, cũng như phù hợp với chiến lược phòng, chống dịch. 

Vì vậy, người dùng nên để ứng dụng tự động cập nhật phiên bản mới, thường 
xuyên liên tục. Các phản ảnh của người dùng liên quan đến ứng dụng đều được 
đơn vị phụ trách ghi nhận và xử lý.

5.Sử dụng PC-COVID như thế nào?



6.Cách khắc phục một số lỗi của PC-COVID

THỨ NHẤT, CHƯA CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ MŨI 
TIÊM VACCINE

Nếu đã tiêm 1-2 mũi tiêm vaccine, nhưng ứng dụng chưa cập nhật đầy đủ 
mũi tiêm, vui lòng thử lại các cách sau:

01

THỨ HAI, THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SAI

Nếu ứng dụng báo thông tin cá nhân bị sai, vui lòng vào ứng dụng PC-Covid 
=> Quản lý mã QR => Sửa mã QR => Sửa thông tin cá nhân.

02

Kiểm tra lại bản cập 
nhật ứng dụng, nếu 
chưa lên phiên bản mới 
nhất, hãy vào cửa hàng 
ứng dụng (CH Play, 
Appstore…) để tiến hành 
cập nhật, sau đó đóng 
ứng dụng, chờ ít phút để 
dữ liệu được đồng bộ.

Kiểm tra lại thông tin cá 
nhân trên PC-Covid, 
đảm bảo các thông tin 
như họ và tên, ngày sinh, 
số điện thoại, số 
CCCD/CMT có trùng với 
Sổ Sức khỏe Điện tử  
chưa? Nếu chưa cần 
cập nhật lại chính xác, 
sau đó đóng ứng dụng 
và chờ ít phút để dữ liệu 
được đồng bộ.

Trường hợp đã kiểm tra 
các cách trên nhưng vẫn 
chưa có dữ liệu mũi 
tiêm (bao gồm cả trên 
PC-Covid và Sổ sức 
khỏe điện tử), hãy nhắn 
lại thông tin cho 
fanpage  Trung tâm 
công nghệ phòng, chống 
dịch Quốc gia để được 
hỗ trợ.



6.Cách khắc phục một số lỗi của PC-COVID

THỨ BA, KHÔNG QUÉT ĐƯỢC QR CỦA ĐỊA 
ĐIỂM

Khi đến các địa điểm có mã QR địa điểm nhưng PC-Covid không quét được địa 
điểm, báo lỗi vui lòng kiểm tra lại các cách sau:

03

THỨ TƯ, ĐĂNG KÝ SỐ ĐIỆN THOẠI NHƯNG 
KHÔNG CÓ MÃ OTP GỬI VỀ.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này như do mạng viễn thông, lỗi thiết bị, và 
cũng có thể do ứng dụng. Khi gặp lỗi này, trước hết người dùng hãy kiểm tra tình 
trạng gửi/nhận SMS của máy (có lỗi không, có dùng phần mềm hoặc tính năng 
chặn SMS lạ không, sóng có yếu không, sim máy có hoạt động bình thường 
không…). Nếu sau khi kiểm tra đầy đủ mà vẫn gặp lỗi, người dùng có thể liên hệ qua 
fanpage  Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Quốc gia  để được hỗ trợ.

04

Kiểm tra mã QR địa điểm đang quét có phải là mã QR địa điểm Quốc gia, được tạo từ 
website qr.tokhaiyte.vn hoặc trên app PC-Covid hay không? Một số địa điểm có tình 
trạng sử dụng nhầm mã QR cá nhân thay cho mã QR địa điểm cũng không quét được.

Trường hợp địa điểm sử dụng đúng mã QR địa điểm Quốc gia, ứng dụng đã được cập 
nhật mà việc quét mã vẫn không hoạt động, vui lòng inbox cho fanpage Trung tâm công 
nghệ phòng, chống dịch Quốc gia để được hỗ trợ.

Đảm bảo ứng dụng đã được cập nhật phiên bản mới nhất

Mặc dù PC-COVID là ứng dụng chính thức của ban chỉ đạo phòng 
chống dịch Covid-19 quốc gia nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn 
thiện và phát triển, vẫn phát sinh một số lỗi nhỏ trong quá trình sử 
dụng. Do đó, hiện nay người dân có thể sử dụng ứng dụng sổ sức 
khỏe điện tử cho đến lúc PC-COVID được hoàn thiện.



Sở sức khỏe điện tử là gì?
"Sổ sức khỏe điện tử" (SKKĐT) là ứng dụng di động dành cho người dân được kết nối 
trực tiếp với Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Sổ sức khỏe điện tử cũng 
cung cấp công cụ để đăng ký tiêm chủng, xác nhận tiêm chủng, chứng nhận ngừa 
COVID-19, phản ứng sau tiêm..

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của Bộ Y tế giúp 
mọi người và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, từ đó chủ động trong việc 
phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân. Sổ sức khỏe điện tử cũng là ứng dụng có 
tiện ích chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Tiện ích đăng ký tiêm chủng: Đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19
Tiện ích xác nhận tiêm chủng: Cung cấp thông tin có đồng ý tiêm vắc-xin Covid19 hay 
không
Tiện ích phản ứng sau tiêm: cung cấp các thông tin y tế về tình trạng sức khỏe, các 
triệu chứng xảy ra nếu có sau khi được tiêm phòng vắc-xin Covid-19
Tiện ích Chứng nhận tiêm chủng: Chứng nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19
Tiện ích đặt khám chữa bệnh: Đặt lịch khám tại Cơ sở y tế.
Tiện ích Hồ sơ sức khỏe: Thông tin về Hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Sổ sức khỏe điện tử có các tiện ích chính:



Sổ sức khỏe điện tử được kết nối trực tiếp với Hệ thống Tiêm chủng COV-
ID-19 của Bộ Y tế. Mã QR trên Sổ sức khỏe điện tử sẽ thay thế cho giấy 
chứng nhận tiêm vaccine COVID-19.

Khi tham gia tiêm chủng tại các điểm tiêm, dữ liệu tiêm được cập nhật 
lên cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung, người dân có thể tra cứu "Chứng 
nhận tiêm chủng vaccine COVID-19" trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử 
hoặc trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Những người đã tiêm 
một mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ có chứng nhận màu vàng, còn 
người tiêm đủ 2 mũi sẽ có chứng nhận màu xanh.

 Hệ thống Tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế



Mở ứng dụng

Sau khi đã tải và cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, người dùng cần đăng ký 
tài khoản theo bốn bước:

Đăng ký tài khoản

Bước: 01

Nhấn vào biểu 
tượng “Đăng ký”

Bước: 02

Nhập các thông 
tin đăng ký

Bước: 03

Xác nhận thông 
tin để lưu thông 
tin đăng ký tài 
khoản

Bước: 04



Truy cập vào đường dẫn https://tiemchungcovid19.gov.vn, tại mục 
“Tra cứu” chọn “Tra cứu chứng nhận tiêm” hoặc truy cập vào đường dẫn 
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search.

Để tra cứu thông tin tiêm chủng COVID-19, 
cần thực hiện các bước sau:

Bước: 01

Nhập đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân 
của người cần tra cứu, sau đó bấm chọn 
“Tra cứu”. 

Lưu ý: các nội dung có dấu sao (*) màu đỏ bắt 
buộc phải nhập.

Bước: 02

Nhập mã OTP nhận được từ số điện thoại cung 
cấp tại bước 2 vào phần xác thực OTP và bấm 
xác nhận để kết thúc thao tác.

Trong thời điểm như hiện nay thì việc sử dụng 
ứng dụng PC-COVID hay sổ Sức khỏe điện tử là 
vô cùng cần thiết để thuận tiện cho việc di 
chuyển cũng như đảm bảo an toàn, góp phần 
phòng, chống dịch Covid-19.

Bước: 03



XIN CẢM ƠN!
Trên đây là những thông tin mới nhất về PC-COVID, 
chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên nếu có sự thay đổi.

155A Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường
Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

(028) 3820 - 1020 
(028) 3820 - 8140
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