
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

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

THÔNG BÁO 

V/v tăng cường đẩy mạnh việc quét mã QR Code  

kiểm soát vào và ra trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 Kính gửi: Lãnh đạo các phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; 

        Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19. 

 

 Thời gian qua Sở triển khai thực hiện việc quét mã QR Code để kiểm soát 

vào và ra tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở. 

Nhìn chung hầu hết các phòng, đơn vị đã triển khai và thực hiện khá tốt, hầu hết 

cán bộ công chức, viên chức, lao động gương mẫu chấp hành tốt việc quét mã 

QR Code khi vào ra cơ quan. 

 Tuy nhiên vẫn còn một số phòng, đơn vị trực thuộc và chốt bảo vệ cơ 

quan triển khai thực hiện việc quét mã QR Code chưa được thường xuyên liên 

tục. Do vậy để tăng cường đẩy mạnh việc quét mã QR Code, Lãnh đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường thông báo ý kiến chỉ đạo việc tăng cường đẩy mạnh quét 

mã QR Code kiểm soát vào và ra trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: 

1.Tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở thực hiện khai 

báo y tế điện tử trên các ứng dụng: NCOVI, Bluezone … và phải quét mã QR 

Code khi vào trụ sở cơ quan làm việc. 

2. Khách đến liên hệ, giao dịch tại trụ sở của Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các đơn vị trực thuộc sở phải thực hiện khai báo y tế và quét mã QR 

Code tại chốt bảo vệ kiểm soát vào và ra trụ sở cơ quan. 

3. Niêm yết mã QR Code tại điểm quét mã QR Code tại chốt bảo vệ và 

trước cửa trụ sở cơ quan của Sở và các đơn vị trực thuộc sở. 

4. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở, có trách nhiệm triển khai 

thực hiện và kiểm tra đảm bảo công chức, viên chức, lao động thực hiện nghiêm 

việc khai báo y tế, tuân thủ việc quét nã QR Code khi vào làm việc. 

5. Đề nghị các tổ chức, cá nhân đến liên hệ, giao dịch tại trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc khai báo 

y tế và quét mã QR Code theo thông báo này, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19. 

Trên đây là thông báo về việc tiếp tục tăng cường đẩy mạnh việc kiểm 

soát vào và ra trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
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