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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2020

V/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ
thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020 của Bộ giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng,
chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị thủ trưởng các
đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, với những nội
dung cụ thể như sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện cài đặt
và triển khai ứng dụng (App) “An toàn COVID” trước ngày 20/11/2020 (theo
hướng dẫn đính kèm). Mỗi cơ sở giáo dục cử 01 lãnh đạo cài đặt ứng dụng, thông
tin và cập nhật thường xuyên đến toàn đơn vị bản đồ chống dịch – An toàn Covid19.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện cập nhật
thông tin của các trường học vào ứng dụng “An toàn COVID”, đảm bảo đầy đủ
kịp thời và đúng theo yêu cầu.
- Báo cáo thống kê số lượng đơn vị thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo
thông qua Phòng Chính trị, tư tưởng trước ngày 22/11/2020.
2. Trường Trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung
tâm Giáo dục thường xuyên: thực hiện cài đặt và triển khai ứng dụng (App) “An
toàn COVID” trước ngày 20/11/2020 (theo hướng dẫn đính kèm). Mỗi đơn vị cử
01 lãnh đạo cài đặt ứng dụng, thông tin và cập nhật thường xuyên đến toàn đơn vị
bản đồ chống dịch – An toàn Covid- 19.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua
Phòng Chính trị, tư tưởng trước ngày 22/11/2020.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo
nhanh về Sở GDĐT (phòng Chính trị, tư tưởng; ĐT: 02963.958.979 - di động:
0919.333.018 đ/c Trần Công Danh. Các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp
công văn này đến các cơ sở giáo dục trực thuộc nếu không có hướng dẫn thêm.
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Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC);
- VP. UBND tỉnh AG;
- Công an tỉnh (Phòng PA03);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm ĐTHL và TĐTDTT;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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