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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2450/SGDĐT-VP
V/v nghiêm túc triển khai cài đặt, sử
dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ
quét mã QR Code để phục vụ công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trưởng phòng CM, Nv thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc
đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ quét mã QR
Code để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số
6801/UBND-VP ngày 11/6/2021 UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp công
nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 14550/UBND-VP ngày
05/10/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý và tuân thủ quét mã QR để
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh,
nhằm “thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19” trong
điều kiện bình thường mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và Trưởng phòng CM, NV trực thuộc Sở nghiêm
túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm các
văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống Covid-19 tỉnh và địa phương nơi cơ sở giáo dục
đứng chân.
2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tạo
mã QR riêng của đơn vị và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh
viên phải cài đặt, sử dụng ứng dụng PC - Covid; Tuân thủ việc thường xuyên cập
nhật khai báo y tế và quét mã QR trước khi vào đơn vị/trường học.
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3. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh có kế hoạch cụ thể, phân
công chi tiết việc kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; áp dụng
Thông điệp “5K” (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tụ tập, Khoảng cách, Khai báo y
tế) khi học sinh quay trở lại trường.
4. Thực hiện nghiêm túc, nắm chắc thông tin, lập danh tất cả giáo cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên đang ở ngoài tỉnh, về từ vùng dịch để
phục vụ truy vết khi cần và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
5. Trường hợp để xảy ra dịch tại cơ sở giáo dục do chủ quan không thực
hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch thì người đứng cơ sở giáo dục phải
chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý các cấp.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các
đơn vị triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề
nghị báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn, giải quyết./.
(Đính kèm công văn số 14550/UBND-VP ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh )
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP, TiếnNX.
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