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V/v tiếp tục thực hiện việc cài đặt
và sử dụng ứng dụng “An toàn
COVID-19”

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Sở;
- Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục
thường xuyên.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác
phòng chống dịch COVID-19, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành Công văn số
3911/SGDĐT-CTTT ngày 09/11/2020 về việc cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ
trợ phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 4168/SGDĐT-CTTT ngày
27/11/2020 về việc thực hiện nghiêm túc việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An
toàn COVID-19”. Tính đến thời điểm ngày 14/12/2020 tỉ lệ cài đặt thành công
ứng dụng “An toàn COVID-19” của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Hà Nội mới đạt ở mức độ thấp.
Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng " An toàn COVID-19" là nhiệm vụ
quan trọng trong công tác phòng chống COVID-19 của Ngành, Sở GDĐT Hà
Nội yêu cầu đồng chí Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, đôn
đốc, giám sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn (gồm cả các nhóm trẻ mầm non tư
thục); Hiệu trưởng các trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục
nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên chưa thực hiện cài đặt ứng dụng “An toàn
COVID-19” (hoặc cài đặt rồi nhưng chưa cập nhật khai báo theo quy định) cần
triển khai ngay việc cài đặt ứng dụng và cập nhật khai báo tình hình trên hệ
thống “An toàn COVID-19” (02 lần/tuần). Bộ phận chuyên quản của Sở sẽ theo
dõi và đánh giá thi đua các đơn vị trong việc thực hiện cập nhật và khai báo tình
hình trên hệ thống “An toàn COVID-19” của các trường. Thủ trưởng các đơn vị
chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung này.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tra cứu việc cài đặt app “An toàn COVID19” các đơn vị truy cập qua link:https://antoancovid.vn/huong-dan-su-dungapp. Thông tin trao đổi: Đồng chí Đinh Đức Chính, Chuyên viên phòng Chính
trị, tư tưởng Sở GDĐT, điện thoại 0904010044./.
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