
  

 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v cài đặt và sử dụng quét mã QR 

để quản lý thông tin người ra, vào 

đơn vị, trường học trong công tác 

phòng, chống COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk,  ngày         tháng 7 năm 2021 

   

Kính gửi:       

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

  

Thực hiện Công văn số 5869/UBND-KGVX ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra 

vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung cụ thể sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh, sinh viên khai báo y tế điện tử thông qua mã QR khi đi, đến các địa 

điểm công cộng thông qua các phần mềm: Vietnam Heolth Declaration, NCOVI, 

Bluzone trên điện thoại di động thông minh hoặc tại trang thông tin điện tử 

https://tokhaiyte.vn/. 

2. Cài đặt ứng dụng và sử dụng quét mã QR để quản lý người ra vào đơn vị, 

trường học và tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn…do cơ quan, đơn vị tổ 

chức nhằm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (Tài liệu hướng dẫn đăng tải 

tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/tai-lieu; trong quá trình triển khai thực hiện nếu 

có vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền 

thông, số điện thoại: 0262.3557888 để được hướng dẫn). 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành Y tế 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở TTTT (để p/h); 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 
Phạm Đăng Khoa 

 

https://tokhaiyte.vn/
https://bluezone.gov.vn/tai-lieu
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