UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1474 /SGDĐT-CTTT

Đồng Tháp, ngày 04 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 Phòng GDĐT huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Trường TH – THCS – THPT Tương Lai.
Thực hiện Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 10 năm 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 (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung
sau:
1. Triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng (App) “An toàn COVID” trước ngày
05 tháng 11 năm 2020 (đính kèm file hướng dẫn).
2. Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng thời gian quy
định nêu trên.. Tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc cập nhật thông
tin của các trường học vào ứng dụng “An toàn COVID”, đảm bảo đầy đủ, kịp thời
và đúng yêu cầu.
Yêu cầu các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện tốt nội
dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ
Ông Lê Minh Nhật – Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin-Thiết bị thư viện –
Điện thoại: 0942.252.112; Ông Phạm Đăng Sơn – Chuyên viên Phòng Chính trị tư
tưởng – Điện thoại:0939.173.643 để được trao đổi, thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên(thực hiện);
- Giám đốc các PGĐ Sở (báo cáo);
- Các Phòng ban Sở (để biết);
- Đăng Web Sở.
- Lưu: VT, ĐS, 03b.
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