UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2231/SGDĐT-VP

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai Phần mềm quản lý di,
biến động trên nền tảng Cơ sở dữ liệu
quốc gia về về dân cư

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện công văn số 12596/UBND-VP ngày 13/09/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc triển khai Phần mềm quản lý di, biến động của người ra vào vùng dịch và nhập thông tin công dân thuộc diện hưởng chính sách theo
Nghị quyết số 68/NQ-CP trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về về dân cư. Sở
Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GDĐT
các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung sau:
- Tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động thực hiện việc kê khai thông tin di biến động của công dân và kê khai y
tế tại trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn phục vụ việc kiểm soát
người ra - vào vùng dịch, từ đó chủ động thực hiện kê khai, tăng cường công tác
tuyên truyền đến người thân, người dân để người dân hiểu và tham gia thực
hiện.
- Bố trí đặt các mã QR tại trụ sở cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục để cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động kê khai thông tin trên phần mềm
trước khi di chuyển qua các chốt kiểm soát. (đính kèm Phụ lục: mã QR trang
web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn)
Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố triển khai nội dung trên đến
các trường thuộc quyền quản lý.
Văn phòng Sở tạo mã QR dán tại vị trí thích hợp, gần cửa ra vào cơ quan
để mọi người có thể dễ dàng quét và khai báo; công chức và người lao động cơ
quan Sở thực hiện việc kê khai thông tin di biến động của công dân và kê khai y
tế bằng cách quét mã QR.
Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng
GDĐT các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện, báo kết quả về Sở
GDĐT trước ngày 22/09/2021./.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Công chức Sở (th/h);
- Lưu: VT, VP, Khanhnk.
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Trần Thị Ngọc Châu
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PHỤ LỤC:

MÃ QR CỦA TRANG WEB

(Đính kèm Công văn số
/SGDĐT-VP ngày tháng 9 năm 2021 của Sở
GDĐT về việc triển khai Phần mềm quản lý di, biến động của người ra - vào
vùng dịch và nhập thông tin công dân thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về về dân cư.)
Mã QR của trang web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn

