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Số:                 /SGDĐT-GDTrH 

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 và thực hiện khai báo y 
tế bằng QR CODE trong các cơ sở 
giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Bình Phước, ngày        tháng 3 năm 2021 

Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn số 633/UBND-KGVX ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc triển khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE; Công văn 

số 642/UBND-KGVX ngày 01/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19; 

 Căn cứ Công văn số 776/SYT-NV ngày 28/02/2021 của Sở Y tế về việc triển 

khai hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; không được chủ quan, lơ là. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu 

trang vải). 

 2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS; các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN-GDTX tiến hành cập nhật 

tình hình học sinh trở lại trường, kịp thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và 

ngoài nhà trường, chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp. Thực hiện 

việc ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh ra lớp muốn, tránh tình trạng học sinh nghỉ 

học vì không theo kịp chương trình.  

 3. Triển khai thực hiện khai báo y tế bằng QR CODE đối với các cá nhân đến 

làm việc, liên hệ với nhà trường (theo các tài liệu hướng dẫn đính kèm). Trong 

trường hợp người dân không có điện thoại di động thông minh: các đơn vị bố trí máy 

tính để người dân có thể sử dụng tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờ 

khai y tế https://tokhaiyte.vn để được cấp QR CODE và được xác nhận bằng số điện 

thoại của người dân. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/hợp chỉ đạo); 

- Ban Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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