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Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 

 

Thực hiện Công văn số 3163/UBND-KGVXNV ngày 24/8/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch 

COVID-19 trên toàn tỉnh. 

 Việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, được Trường triển khai đến các đơn vị tại các 

văn bản như: Công văn số 38/TCĐN-HCQT ngày 24/2/2021 về việc triển khai 

thực hiện khai báo y tế bằng mã QR CODE; công văn số 45/TCĐN-HCQT ngày 

03/03/2021 về việc tuyên truyền cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone; công văn số 

27/TB-TCĐN ngày 29/4/2021 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19; công văn số 33/TB-TCĐN ngày 12/5/2021 thông báo tiếp 

tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

Để chung tay phòng, chống dịch COVID-19 Trường đề nghị các đơn vị phối 

hợp triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm việc 

“CHECK-IN/CHECK-OUT” y tế bằng mã QR đối với cá nhân có sử dụng thiết bị 

di động thông minh như sau:  

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên  

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, các Khoa chuyên môn tập trung tuyên 

truyền, phổ biến cho học sinh, sinh viên (HSSV) về tiện ích và hỗ trợ cài đặt ứng 

dụng “CHECK-IN/CHECK-OUT” Y TẾ bằng mã QR trên thiết bị di động thông 

qua các trang mạng xã hội: Zalo, Facebook,…; đồng thời nhắc nhở HSSV khi đến 

Trường, các địa điểm công cộng phải “CHECK-IN/CHECK-OUT” Y TẾ bằng mã 

QR (mã QR có dán tại cổng, hành lang,… của Trường).  

2. Phòng Hành chính - Quản trị  

- Hướng dẫn cài đặt, đăng tải đường liên kết (link) tải ứng dụng và tài liệu 

hướng dẫn sử dụng, tăng cường đưa tin tuyên truyền về việc cài đặt, sử dụng ứng 

dụng để khai báo y tế bằng mã QR lên trang thông tin điện tử của Trường.  
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- Kiểm tra, bổ sung các poster mã QR khai báo y tế ở các cổng Trường, chân 

cầu thang, hành lang, xưởng thực hành, ký túc xá để viên chức, người lao động, 

học sinh – sinh viên (VC, NLĐ, HSSV) và khách đến liên hệ công tác tại Trường 

khai báo y tế.  

3. Ban Quản lý KTX và Bảo vệ  

Thực hiện việc theo dõi, nhắc nhở VC, NLĐ, HSSV và giám sát hướng dẫn 

100% khách đến liên hệ công tác tại Trường có sử dụng thiết bị di động thông 

minh cài đặt ứng dụng và khai báo y tế bằng mã QR có dán tại cổng Trường.  

4. Trưởng các đơn vị  

100% viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý phải thực hiện 

cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế bằng mã QR nếu có sử dụng thiết bị di 

động thông minh; thực hiện nghiêm việc “CHECK-IN/CHECK-OUT” y tế bằng 

mã QR trước khi vào, sau khi rời khỏi Trường và đến các nơi cộng cộng có khai 

báo y tế bằng mã QR.  

(có đính kèm theo mã QR “CHECK-IN/CHECK-OUT” y tế của Trường Cao 

đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc trường nghiêm túc triển khai thực 

hiện Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát 

sinh đề nghị phản ánh về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Hành chính - Quản trị) 

để được hướng dẫn kịp thời./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Lưu: VT, HCQT (Quốc). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
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PHỤ LỤC 

Mã QR “CHECK-IN/CHECK-OUT”  
y tế của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
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