
UBND HUYỆN VĂN GIANG  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
––––––––––––––––– 

Số: 318 /GD&ĐT-CNTT 

V/v báo cáo kết quả cài đặt và sử dụng 

App An toàn Covid 19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Văn Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2020 

  

Kính gửi: 

 - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện; 

 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phụng Công; 

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trong huyện. 

 

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, Phòng Giáo 

dục và Đào Văn Giang đã gửi Công văn số 292/GD&ĐT-CNTT ngày 

06/11/2020 hướng dẫn các đơn vị thực hiện cài đặt hệ thống hỗ trợ phòng, chống 

dịch Covid 19 (App An toàn Covid-19). 

Để có số liệu báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về kết quả cài 

đặt, sử dụng App An toàn Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập tư thục thực hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Báo cáo việc cài đặt và sử dụng App An toàn Covid-19 với các nội 

dung: 

- Thời điểm thực hiện xong việc cài đặt App An toàn Covid-19 của cơ sở. 

(Ngày, tháng, năm). 

- Họ và tên người phụ trách; 

- Số phiên kiểm tra đã thực hiện. 

Báo cáo gửi qua email: dongGDVG@gmail.com 

2. Chụp màn hình giao diện Báo cáo trên App An toàn Covid-19 của đơn 

vị và gửi qua email: dongGDVG@gmail.com hoặc gửi qua Zalo 0987258325. 

Báo cáo và ảnh nộp trước 9 giờ 30 phút ngày 24/11/2020. 

Yêu cầu các nhà trường, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thực 

hiện đúng thời gian quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, CNTT. 
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