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Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2199/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường triển khai việc quét mã QR và ứng dụng PCCovid, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng GDĐT yêu
cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc nghiêm túc triển khai một
số nội dung sau:
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai và phổ biến, hướng dẫn đến viên chức quản lý, giáo
viên, nhân viên, người lao động, học sinh và vận động người thân có sử dụng điện thoại
di động thông minh cài đặt ứng dụng PC-Covid - ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19
quốc gia được tổng hợp, nâng cấp từ tất cả các ứng dụng hiện tại (Bluezone, VHD,
NCOVI) - là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, ứng
dụng “Sổ sức khỏe điện tử” ra đời với mục đích giúp người dân có sổ y bạ sức khỏe điện
tử ghi nhận thông tin sức khỏe. Cả 2 Ứng dụng hiện đã có trên kho ứng dụng Apple Store
và Google Store để người sử dụng tải về.
- Các đơn vị bắt buộc triển khai mã “QR địa điểm” để quản lý thông tin người vào
ra tại cơ quan, cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...;
- Viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh sử dụng mã
“QR cá nhân” khi đến các địa điểm công cộng, cơ quan, cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ,…
Phòng GDĐT gửi kèm Công văn số 1195/STTTT-BCVT&CNTT ngày 26/10/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường triển khai việc quét mã QR và ứng
dụng PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở
Thông tin và Truyền thông để phối hợp thực hiện. Thông tin liên hệ: Phòng Bưu chính,
Viễn thông và CNTT điện thoại 02562.210517 (đ/c Sang hoặc đ/c Hoàng).
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc
triển khai thực hiện quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Phòng GDĐT về
kết quả thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND huyện (để báo cáo);
- LĐ và CV các bộ phận Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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