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V/v hướng dẫn khai báo y tế điện tử
phòng chống dịch bệnh COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT;
- Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX.
Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 2686/HDLN:GDĐT-YT ngày 25/8/2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) - Sở Y tế về việc phòng chống dịch Covid19 đầu năm học 2020-2021, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo
y tế trực tuyến tại địa chỉ http://study.hanoi.edu.vn cụ thể như sau:
1. Rà soát, đồng bộ danh sách cán bộ, giáo viên, học sinh
- Các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát, đồng bộ cơ sở dữ liệu của đơn
vị trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành GDĐT tại địa chỉ
http://csdl.hanoi.edu.vn, chú ý danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh
từng lớp phải khớp với thực tế. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/8/2020.
- Cung cấp mã định danh và mật khẩu của HanoiStudy (đã được triển khai
cho học sinh ôn tập trực tuyến trong năm học 2019-2020), hướng dẫn khai báo y
tế trực tuyến cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị (theo
Hướng dẫn số 01 đính kèm).
2. Triển khai khai báo y tế
- Bắt đầu từ ngày 01/9/2020 đến ngày 06/9/2020, tất cả các đơn vị trường
học, trung tâm thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ
http://study.hanoi.edu.vn cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh từng
lớp (theo Hướng dẫn số 02 đính kèm).
- Đối với học sinh cấp tiểu học thì cha mẹ học sinh sẽ khai báo; đối với học
sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) sẽ do học sinh tự
khai báo.
- Thủ trưởng các đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền,
nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc khai báo y tế tới cha mẹ học sinh,
học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị. Phân công giáo viên chủ
nhiệm tổ chức khai báo y tế trực tuyến cho học sinh và hỗ trợ cha mẹ học sinh
thực hiện khai báo (cấp tiểu học); theo dõi, đôn đốc để đảm bảo 100% học sinh
được thực hiện khai báo đúng quy định.
- Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Sở GDĐT có thể yêu
cầu các cá nhân bổ sung nội dung khai báo vào các thời điểm trong năm học.
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- Các phòng GDĐT các quận, huyện thị xã sẽ chỉ đạo, đôn đốc việc khai
báo y tế trực tuyến các đơn vị trên địa bàn, thực hiện tổng hợp thông tin, đảm
bảo 100% các đơn vị, cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện khai báo y
tế trực tuyến. Báo cáo kịp thời về Sở GDĐT nếu có các tình huống đột xuất.
* Lưu ý: Đối với cấp học mầm non, nhà trường và cơ sở giáo dục hướng
dẫn cha mẹ của trẻ khai báo y tế trực tiếp bằng tờ khai theo hướng dẫn liên
ngành số 2686/HDLN:GDĐT-YT ngày 25/8/2020.
* Thông tin liên hệ:
- Văn phòng Sở qua địa chỉ email khcntt@hanoiedu.vn.
- Phòng Chính trị tư tưởng giải đáp nội dung khai báo y tế qua địa chỉ email
cttt@hanoiedu.vn.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CNTT, GDTC - Bộ GDĐT;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT, VP.
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