
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v triển khai Chỉ thị số 08/CT-

UBND ngày 14/07/2021 của 

UBND tỉnh về việc đẩy mạnh 

triển khai 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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 7 năm 2021 

       

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT huyện, TX, TP; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở. 

- Các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh về việc 

đẩy mạnh triển khai 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;  

Ngày 16/06/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn Khẩn số 

1437/SGDĐT-VP về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, 

chống dịch Covid-19, triển khai đến toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động tại 

Sở GDĐT, các Đơn vị trực thuộc Sở, phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố. 

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/07/2021 của UBND tỉnh. Sở 

GDĐT đẩy mạnh triển khai mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ 

chức, cơ sở giáo dục một số nội dung sau: 

- Đăng ký mã QR cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở giao dục trên trang thông 

tin điện tử https://tokhaiyte.vn; bảo đảm việc treo/dán các mã QR, đồng thời kiểm 

soát, ghi nhận các hoạt động ra/vào trụ sở, yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc 

phải cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR trước khi vào trụ sở 

làm việc;  

- Phổ biến, quán triệt yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị thực hiện sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử 

dụng bộ giải pháp (Bluezone, Ncovi, tokhaiyte.vn), tuân thủ việc quét mã QR khi 

ra/vào trụ Sở cơ quan và đến các điểm công cộng, và yêu cầu người thân cùng thực 

hiện; (Đính kèm Phụ lục. Hướng dẫn cài đặt sử dụng tokhaiyte.vn, Bluezone, Ncovi) 

- Đăng tải, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, khai báo y tế điện tử 

và quy định về quét mã QR tại các điểm công cộng lên Cổng/Trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị mình quản lý; 
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- Thu thập thông tin người đến liên hệ, sẵng sàng báo cáo cấp trên khi có yêu 

cầu hoặc cung cấp cho chính quyền địa phương sở tại. 

Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các cơ sở giáo dục thuộc 

quyền quản lý thực hiện nội dung trên; tổng hợp báo cáo khi cáo yêu cầu. 

Sở GDĐT đề nghị công chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học, Cơ sở giáo dục kĩ năng sống và Phòng GDĐT huyện, thị xã, 

thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (thay BC); 

- Sở TT&TT (t/h); 

- BHXH tỉnh (ph/h); 

- Công chức Sở (th/h); 

- Website Sở (tt); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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