
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
            

Số:  1585  /UBND-GD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày  26 tháng 02 năm 2021 

V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng 

dụng “An toàn COVID-19” trong 

trường học 
 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được 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. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì 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” (Hướng dẫn nhận tài khoản và sử dụng 

Ứng dụng xin gửi kèm theo Công văn này), hoàn thành trong tháng 02/2021; 

yêu cầu các cơ sở giáo dục cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn 

COVID-19” theo định kỳ (02 lần/01 tuần, vào thứ Hai và thứ Sáu) và đột xuất 

khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.  

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh phối hợp chỉ đạo triển khai nghiêm túc ứng dụng “An toàn 

COVID-19” trong các trường học 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 địa phương./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, GD. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình  
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