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Số: 781/SGDĐT-CTTT-GDCN  
V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử, cài 

đặt và sử dụng bộ giải pháp công nghệ 

phòng chống và truy vết Covid - 19 

bằng mã quét QR (QR Code)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hưng Yên, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh. 

 

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến 

phức tạp, tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một số ca bệnh 

lây nhiễm mới. Thực hiện Công văn số 261-CV/TU ngày 8/5/2021 của Tỉnh ủy 

Hưng Yên về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 

số  136/UBBC-TCM ngày 10/5/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên về việc 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoái XV 

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 929/UBND-

KHVX ngày 12/5/2021 về việc đẩy mạnh khai báo Y tế điện tử phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19 bằng mã quét QR (QR Code); Công văn số 395/STTTT-

TTBCXB ngày 11/5/2021 của Sở TTTT về việc tăng cường cài đặt và sử dụng bộ 

giỉa pháp công nghệ hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong cộng đồng;  

nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, tuyệt đối không chủ quan, lơ 

là, lới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, các cơ sở giáo dục đã có 

ghi nhận về các ca bệnh lây nhiễm mới cần tuyệt đối tuân thủ theo yêu cầu, chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, cơ quan y tế trong công tác 

rà soát, truy vết, tổ chức khoanh vùng, cách ly; tăng cường thực hiện các hoạt 

động vệ sinh, khử trùng, khử khuẩn trường, lớp học. Có biện pháp tổ chức hướng 

dẫn học sinh thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung ôn tập, tham gia học trực 

tuyến phù hợp, hiệu quả theo chương trình, nhiệm vụ năm học. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, sử dụng mã QR cho cơ quan, đơn vị tại địa chỉ 

https://tokhaiyte.vn, thực hiện kiểm soát ra, vào cơ quan, đơn vị hàng ngày đối 

với khách đến và đi thông qua mã QR (QR Code); sử dụng một trong các phần 

mềm: Bluezone (ứng dụng cảnh báo tiếp xúc gần người nghi nhiễm Covid-19); 

NCOVI (hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện); Tờ khai y tế để cập nhật tình 

trạng sức khỏe, hỗ trợ cảnh báo, truy vết phòng, chống dịch. 

https://tokhaiyte.vn/


Yêu cầu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phổ biến, hướng dẫn cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh tăng cường thực hiện cài đặt 

và sử dụng bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 

trong cộng đồng (gửi kèm tài liệu “Hướng dẫn sử dụng bộ giải pháp hỗ trợ 

phòng, chống và truy vết Covid-19 trong cộng đồng” do Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành). 

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh (đủ tuổi công dân, được tham gia bỏ phiếu) tuân thủ tuyệt đối các 

quy định, hướng dẫn của Ủy ban bầu cử địa phương trong quá trình tham gia bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong quá trình tham gia bầu cử tại địa phương hoặc nơi tham gia bầu cử đối với 

cử tri thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung (nếu có). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./. 
 

  Nơi nhận:                                                                                                         
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Sở; 

- UBND các huyện, 

 thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Phòng CTTT-GDCN.        

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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