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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-STNMT Sóc Trăng, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện kiểm soát ra, vào trụ sở 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 

 

 Thực hiện Công văn số 3161 VP-VX ngày 29/6/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện việc quét mã 

QR Code để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm 

phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

 Theo Công văn số 872/STTTT-CNTT ngày 05/7/2021 của Sở Thông tin 

truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện việc quét mã 

QR Code để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm 

phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thực hiện kiểm soát ra, vào trụ sở 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng bằng mã QR Code, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

Tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; các tổ chức, cá 

nhân khi vào trụ sở cơ quan phải thực hiện khai báo y tế điện tử trên một trong 

các ứng dụng: NCOVI, BlueZone và phải quét mã QR Code. 

Khách đến liên hệ công tác, làm việc khi vào trụ sở của Sở Tài nguyên và 

Môi trường phải thực hiện khai báo y tế điện tử trên một trong các ứng dụng: 

NCOVI, BlueZone và phải quét mã QR Code theo quy định. 

2. Địa điểm quét mã QR Code 

Việc kiểm soát ra, vào trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường bằng mã QR 

Code được thực hiện tại chốt bảo vệ, cửa chính của trụ sở cơ quan, số 18 Hùng 

Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

3. Tổ chức thực hiện 

a. Văn phòng Sở 

Thực hiện đăng ký Điểm kiểm soát dịch trên Hệ thống thông tin quản lý 

khai báo y tế của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa chỉ 

http://tokhaiyte.vn 

Niêm yết mã QR Code tại địa điểm quét mã QR Code. 

Phối hợp với các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn 

khách đến liên hệ công tác, làm việc tại cơ quan phải tuân thủ việc quét mã QR 

Code khi ra, vào trụ sở cơ quan đúng theo quy định. 

http://tokhaiyte.vn/


Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở và 

chốt bảo vệ kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát việc khai báo y tế bằng các 

ứng dụng NCOVI, BlueZone và phải quét mã QR Code và kiểm soát tất cả công 

chức, viên chức, lao động đang làm việc tại Sở và các tổ chức, cá nhân đến liên 

hệ công tác, làm việc khi ra, vào trụ sở cơ quan bằng mã QR Code. 

b. Trách nhiệm của các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở 

Lãnh đạo các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở triển khai quán 

triệt và đảm bảo công chức, viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc việc khai 

báo y tế, tuân thủ việc quét mã QR Code khi vào làm việc. Thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: 

“Khẩu trang- Khử khuẩn-Khoảng cách- Không tập trung- Khai báo y tế”. 

c. Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, làm việc tại trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, làm việc tại trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang- Khử khuẩn-Khoảng 

cách- Không tập trung- Khai báo y tế” và quét mã QR Code khi ra, vào trụ sở cơ 

quan đúng theo Thông báo này 

Trên đây là thông báo thực hiện việc kiểm soát ra, vào trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường bằng mã QR Code./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện TX,TP; 

- Phòng TNMT các huyện, TX, TP; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
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