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V/v triển khai cài đặt và sử
dụngứng dụng “An toàn Covid-19”
trong trường học

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia
Lai, ngày 02/11/2020,Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số
2064/SGDĐT-VP về việc cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số
4594/BGDĐT-GDTC ngày 30/10/2020; đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo đã
ban hành văn bản số 2275/SGDĐT-VP ngày 26/11/2020,văn bản số
2370/SGDĐT-VP ngày 04/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch covid-19 trong các cơ sở giáo dục, văn bản số 2439/SGDĐT-VP
ngày 13/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc khẩn trương cài
đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch “An toàn COVID-19”, văn bản
số 230/SGDĐT-VP ngày 03/2/2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để
phòng, chống COVID-19.
Đến nay, các cơ sở giáo dục đã triển khai có hiệu quả việc truy vết và bảo
đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh những
đơn vị đã triển khai thực hiện tốt vẫn còn có một số đơn vị triển khai chưa hiệu
quả ứng dụng “An toàn COVID-19”.
Theo kết quả thống kê trên hệ thống “An toànCovid-19” quốc gia có địa
chỉ https://antoancovid.vn, số lượng trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sử
dụng hệ thống: 685/882 (77.7%) cơ sở giáo dục khai báo “An toàn”, 126/882
(14,2%) có sở giáo dục khai báo “Có rủi ro”,27/882 (3.6%) cơ sở giáo dục khai
báo “Không an toàn”, 44/882 (4.9%) cơ sở giáo dục không nghiêm túc thực hiện
đăng nhập và khai báo thông tin trên App (chi tiết có danh sách thống kê đính
kèm).
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay với nhiều
nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến giáo viên, học sinh. Nhằm đảm bảo
tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong các cơ sở giáo dục
trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện văn bản số 614/BGDĐT-GDTC ngày
19/2/2021 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, Sở Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt nghiêm túc kiểm

điểm trách và khẩn trương thực hiện việc cài đặt, sử dụng hệ thống “An toàn
Covid-19”, cụ thể như sau:
- Các đơn vị thực hiện cài đặt, cập nhật đầy đủ và đúng thông tin trên ứng
dụng “An toàn Covid-19” trước 11h00 ngày 25/2/2020 theo hướng dẫn gửi kèm.
- Các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc
(công lập, ngoài công lập, kể cả các nhóm, lớp có tên trong cở sử dữ liệu ngành
giáo dục http://csdl.moet.gov.vn) thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời và đúng
thông tin trên ứng dụng “An toàn Covid-19”theo thời gian yêu cầu.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn
trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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