
UBND HUYỆN LỆ THỦY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GD&ĐT-YT       Lệ Thủy, ngày       tháng 8 năm 2021 
V/v đẩy mạnh triển khai khai báo y tế, 

 khai báo di chuyển nội địa bằng 

 hình thức quét mã QR 

  

             

  Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 2802/SGDĐT-GDTrHTX ngày 27/8/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc đẩy mạnh triển khai khai báo y tế, 

khai báo di chuyển nội địa bằng hình thức quét mã QR, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, kiểm soát thông 

tin cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng mã QR tại đơn vị mình quản lý. 

2. Triển khai ứng dụng các nền tảng, phần mềm, ứng dụng công nghệ phục vụ 

khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa; quản lý, khai thác thông tin từ các nền 

tảng, hệ thống thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an. 

3. Phổ biến về ứng dụng phần mềm quản lý di biến động của người ra vào 

vùng dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu, thực hiện khai báo di 

chuyển nội địa tại website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn, lưu lại thông tin 

tờ khai và mã QR (do hệ thống ra sinh sau khi khai báo) để sử dụng khi qua các 

chốt kiểm soát. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn cài đặt các ứng dụng Bluezone, 

NCOVI, VHD... và tiện ích mạng xã hội Zalo để khai báo y tế, quét mã QR. 

4. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên theo dõi, cập 

nhật thay đổi của các phần mềm, phục vụ khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:     
- Sở GD&ĐT (b/c); 

- Đ/c Trưởng phòng PGD (b/c);  

- Như kính gửi (t/h); 
- LĐ, CV, CB (p/h); 

- Đăng Website PGD; 

- Lưu: VT, YT. 
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Lê Ngọc Thành 
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