Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo công tác phòng, chống dịch
covid-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 cho các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

1. Tên hệ thống: Hệ thống báo cáo công tác phòng, chống dịch covid-19 và
đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà
nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2. Đối tượng:
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh.
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
- Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
3. Mục đích: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 thông qua bộ chỉ
số theo QĐ 2194/QĐ-BCĐQG giúp xác định các mức độ nguy cơ lây nhiễm tại các
cơ quan đơn vị để có các biện pháp khắc phục, phòng, chống lây nhiễm dịch
Covid-19. Phần mềm là công cụ giúp các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhà
nước trên địa bàn tỉnh báo cáo “công tác phòng, chống dịch covid-19 và đánh giá
nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”. Sở Thông tin
và Truyền thông đã xây dựng công cụ để tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp và thống kê mức độ có nguy cơ lây nhiễm của các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp, để Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh theo
dõi, chỉ đạo, nắm được tình hình.

Hướng dẫn sử dụng:
Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các bước sau
Bước 01: Mở trình duyệt web (Chrome, Cococ, Firefox…) truy cập vào hệ
thống qua đường dẫn: https://covid.bacninh.gov.vn/, giao diện hệ thống như sau:

Bước 02:
- Với các doanh nghiệp đã có tài khoản, bấm “Đăng nhập nếu đã có tài
khoản” tại phần “KHỐI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH” (phần bên tay trái), sau đó nhập tài khoản trong đó:
+ Tên tài khoản: tướng ứng với:
+ Mã số đơn vị có quan hệ ngân sách đối với các Sở, ban, ngành,
UBND huyện/thị xã/thành phố hoặc các cơ quan Trung ương đóng trên địa
bàn tỉnh
+ Mã số thuế doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhà nước
+ Mật khẩu: đã được hệ thống cấp trước đó (mặc định là 12345678).
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- Với các đơn vị chưa có tài khoản thì thực hiện Đăng ký tài khoản bằng
cách nhấn vào mục tương ứng với khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình,
sau đó điền đầy đủ 6 trường thông tin từ 1-6 (các Sở, ban, ngành, UBND thuộc
UBDN tỉnh chọn cấp cơ quan tương ứng) tại màn hình đăng ký, như sau:

Sau khi nhập đầy đủ thông tin -> bấm (7) Đăng ký, hệ thống tự động tạo tài
khoản cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó:
✓ Tài khoản đăng nhập: Mã số đơn vị có quan hệ ngân sách hoặc Mã số
thuế doanh nghiệp
✓ Mật khẩu: tại màn hình đăng ký (mặc định là 12345678)
(Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lưu lại để phục vụ báo cáo tiếp theo)
- Để đổi mật khẩu tài khoản, sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng
bấm chọn vào biểu tượng avatar (1) và bấm Đổi mật khẩu (2)
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Tại màn hình đổi mật khẩu, người dùng điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới và
bấm “Lưu lại” để hoàn tất việc đổi mật khẩu.
Bước 03: Sau khi đăng nhập xong, các doanh nghiệp chọn nội dung báo cáo
tại màn hình “chọn bộ chỉ tiêu báo cáo”
- Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các cấp và các cơ quan Trung ương
trên địa bàn tỉnh chỉ cần báo cáo bộ chỉ tiêu I như hình bên dưới

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, cần báo cáo đầy đủ 3
bộ chỉ tiêu như hình bên dưới:

Cách báo cáo với từng bộ chỉ tiêu như sau:
I. VỚI “BỘ CHỈ TIÊU CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID19 TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ”
Các doanh nghiệp chọn mức độ đáp ứng của từng chỉ tiêu là Có/Không bằng
cách bấm chuột vào ô tròn màu trắng và tải Tài liệu kiểm chứng bằng cách chọn
Chọn tệp (hoặc Choose file) tại mục Tài liệu kiểm chứng. ví dụ như bên dưới:
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Ghi chú: với riêng chỉ tiêu số 6 (chỉ tiêu này chỉ áp dụng cho các doanh
nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị vui lòng bỏ qua) cần Tài
liệu kiểm chứng, các đơn vị nhập chỉ tiêu bằng cách bấm “Nhập chỉ tiêu”. Hoặc
thực hiện theo hướng dẫn phần 2. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH
COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH.

Sau khi chọn xong các chỉ tiêu, doanh nghiệp bấm “Lưu” để dữ liệu được
lưu vào hệ thống và báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh
như hình dưới:
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II. VỚI “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ
SẢN XUẤT, KINH DOANH” (chỉ áp dụng với các doanh nghiệp nhà nước)
Các doanh nghiệp quay trở lại nội dung đầu tại Bước 3, sau khi chọn “ĐÁNH GIÁ
NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH
DOANH”, các doanh nghiệp lựa chọn các tiêu chí của doanh nghiệp nghiệp mình.

Sau khi nhập xong các doanh nghiệp bấm “Lưu” để dữ liệu tải lên hệ thống và tự
động báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
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III. VỚI “BÁO CÁO TỔ AN TOÀN COVID CỦA DOANH NGHIỆP” (chỉ áp
dụng với các doanh nghiệp nhà nước)
Các doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin vào các mục từ 1 đến 7 và chọn tài liệu
kiểm chứng tương ứng bằng cách nhấn vào nút Chọn tệp (hoặc Choose file). Sau
đó nhấn “Cập nhật” để dữ liệu được lưu vào hệ thống và báo cáo lên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa
bàn tỉnh báo cáo nhanh “công tác phòng, chống dịch covid-19 và đánh giá nguy cơ
lây nhiễm dịch covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” tới Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 của tỉnh và UBND tỉnh Bắc Ninh theo quy định.
Trân trọng./.
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