UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 239 /SGDĐT-CTTT

Hà Tĩnh, ngày 26tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc triển khai phần mềm PC-Covid
và quét mã QR-CODE phục vụ công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện;
- Các đơn vị có hệ GDTX cấp THPT;
- Văn phòng và các phòng thuộc Sở GD&ĐT.
Thực hiện Văn bản số 1576/STTTT-CNTT ngày 22/11/2021 của Sở Thông
tin và Truyền thông về việc đôn đốc triển khai phần mềm PC-COVID và quét mã
QR-CODE phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung sau:
1. Các đơn vị phổ biến, hướng dẫn và yêu cầu các cán bộ, giáo viên, người lao
động cài đặt ứng dụng PC-COVID trên điện thoại thông minh và tạo mã QRCODE cho cá nhân (ứng dụng PC-COVID được phát triển từ ứng dụng
BLUEZONE).
2. Phân công người thực hiện việc tạo QR-CODE địa điểm của đơn vị, niêm
yết tại nơi ra vào và tổ chức quét QR-CODE để khai báo y tế. Vào địa chỉ
https://qr.pccovid.gov.vn/dkdd (Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID19 quốc gia) để đăng nhập và quản lý người đến đơn vị đã có khai báo y tế.
3. Tiếp tục thực hiện nội dung Công văn số 235/SGDĐT-CTTT ngày
24/02/2021 của Sở GD&ĐT đôn đốc đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch
và quét mã QR-CODE để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian tới, tỉnh sẽ
kiểm tra, giám sát về các nội dung nêu trên.
(Sở gửi các tài liệu liên quan).
Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng và tương đương thuộc Sở;
- Cổng TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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