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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v hướng dẫn cài đặt hệ thống hỗ trợ 

phòng, chống dịch Covid 19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

            Hưng Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDTX, TT GDNN-GDTX; các cơ sở GDNN có 

học viên chương trình GDTX. 
 

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 hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch 

Covid 19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng thuộc Sở, các đơn vị quản 

lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:  

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các 

trường, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện cài đặt và triển khai 

ứng dụng (App) “ An toàn COVID”  trước ngày 10/11/2020 (theo hướng dẫn gửi 

kèm). Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát các trường học, cơ sở giáo trong việc 

tổ chức thực hiện.    

2. Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các cơ 

sở, đơn vị giáo dục trực thuộc Sở thực hiện cài đặt và triển khai ứng dụng (App)  

“ An toàn COVID”  trước ngày 08/11/2020. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 

xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở, đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, 

triển khai nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc đề nghị liên hệ với Ban điều hành Đề án:  

Email:hotro@antoancovd.vn; điện thoại liên hệ: 19009095; 0246 273 273 

để được hỗ trợ kịp thời./.  
 

  Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VP, Phòng CTTT-GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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