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V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

12 tháng 5 năm 2021

Phú Yên, ngày

phục vụ phòng, chống dịch COVID-

19 bằng mã QR.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 158/BCĐ ngày 08/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục
vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở:
Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác phòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh truyền thông, vận động
cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, phụ huynh học sinh khai
báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ
khai y tế; NCOVI; Bluezone; cập nhật mức độ an toàn COVID-19 lên trang
antoancovid.vn.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị,
thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt và chỉ đạo cơ quan, đơn vị
thuộc thẩm quyền quản lý nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TU;
- VP UBND tỉnh;
- TV BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- Sở Y tế Phú Yên;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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