UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1141/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 04tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v khai báo y tế đối với học sinh,
cán bộ tham gia công tác thi đối với
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Chuyên Hùng Vương

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hùng Vương.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai để đảm bảo công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trong toàn tỉnh đạt hiệu quả tốt và kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào
tạo diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành thực
hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tất cả học sinh và cán bộ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Chuyên Hùng Vương thực hiện khai báo y tế theo địa chỉ
https://tokhaiyte.gialai.gov.vn.
2. Các điểm thi của Hội đồng thi thực hiện tạo mã QRcode tại Website
https://tokhaiyte.vn để kiểm soát việc vào/ra của tất cả giáo viên, nhân viên, học
sinh và phụ huynh học sinh (tài liệu hướng dẫn thực hiện kèm theo công văn này).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, NV Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Văn Long

Phụ lục:
Hướng dẫn sử dụng chức năng quét mã QRcode
(Kèm theo Công văn số 1141 /SGDĐT-VP ngày 04 tháng 6/2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
1. Đăng ký thông tin QRcode tại điểm kiểm soát:
- Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn, chọn chức năng “Đăng ký
điểm kiểm dịch” để thực hiện khai báo thông tin (Tên điểm kiểm soát dịch/Số
điện thoại/ Địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác…).
- Bước 2: Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QRcode.
- Bước 3: Thực hiện dán mã QRcode ở vị trí dễ nhìn nhất để giáo viên, nhân
viên, học sinh và phụ huynh học sinh ra/vào thực hiện quét.
Lưu ý: Người quản lý thông tin đăng ký, cần thường xuyên đăng nhập hệ
thống để kiểm tra việc vào/ra tại điểm kiểm soát của mình.
2. Hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh:
2.1. Nếu chưa cài đặt các ứng dụng khai báo y tế:
- Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Google Play (Hệ điều hành Android) /App
Store (Hệ điều hành IOS) để tìm và tải các ứng dụng với tên “Vietnam Health
Declaration” “Bluezone” “NCovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động (nếu
chưa cài đặt).
- Bước 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để
nhận mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống.
- Bước 3: Sử dụng chức năng “Quét mã QR” của các ứng dụng nói trên để
quét mã QRcode tại Bước 3 của mục 1 hướng dẫn này, sau đó thực hiện việc gửi
thông tin.
2.2. Nếu đã cài đặt các ứng dụng khai báo y tế:
- Bước 1: Mở một trong các các ứng dụng “Vietnam Health Declaration”
“Bluezone” “NCovi”.
- Bước 2: Sử dụng chức năng “Quét mã QR” của các ứng dụng nói trên để
quét mã QRcode tại Bước 3 của mục 1 văn bản này, sau đó thực hiện việc gửi
thông tin.
***

