
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

 V/v triển khai cài đặt và sử dụng 

ứng dụng “An toàn COVID-19” 

trong trường học 
 

                            Kính gửi: 

                 - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,  

                     Lao động - Thương binh và Xã hội; 

        - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 614/BGDĐT-GDTC ngày 19/02/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng 

dụng “An toàn COVID-19” trong trường học, đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai, hướng dẫn tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn cài đặt ứng dụng “An toàn 

COVID-19”,  hoàn  thành trước  ngày 25/02/2021; đồng thời yêu cầu các cơ sở 

giáo dục cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn COVID-19” theo 

định kỳ (02lần/01 tuần, vào thứ Hai và thứ Sáu) và đột xuất khi có yêu cầu của 

cấp có thẩm quyền theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên. 

   2. UBND các huyện, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Sở Y tế, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chỉ đạo triển khai nghiêm túc ứng 

dụng “An toàn COVID-19” trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý; tăng cường tuyên truyền chỉ đạo triển khai ứng dụng 

“An toàn COVID-19”gắn với trách nhiệm của các trường học trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn 

hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.  

(Công văn số 614/BGDĐT-GDTC gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: TTTT, VHTTDL, 

  YT, Đài PHTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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