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Hà Nội, ngày         tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, 

Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ngày 30/10/2020, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 4594/BGDĐT-GDTC chỉ 

đạo các Sở GDĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến phổ thông) 

trên địa bàn cài đặt và triển khai ứng dụng “An toàn COVID-19”1 và Công văn số 

5077/BGDĐT-GDTC ngày 25/11/2020 yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện nghiêm 

túc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19”. 

Đến nay, việc triển khai bước đầu có hiệu quả trong truy vết và bảo đảm an 

toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, bên cạnh một số địa phương 

đã triển khai quyết liệt, vẫn còn một số địa phương triển khai chưa hiệu quả ứng 

dụng “An toàn COVID-19”. 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, Bộ GDĐT tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố phối hợp chỉ đạo 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn 

COVID-19”, cụ thể như sau: 

1. Chỉ đạo và giao Sở GDĐT 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 trước ngày 

25/02/2021; 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. 

                                         
1 Ứng dụng này là một kênh thông tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho các trường học trong phạm vi cả nước. 



2 

 

2. Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban, ngành liên quan 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. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c); 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); 

- Các Sở GDĐT (để t/h); 
- Đề án Tri thức Việt số hóa; 

- Lưu: VT, GDTC, CNTT (5b). 
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THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh 

 


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2021-02-18T16:49:07+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Nguyễn Thanh Đề<ntde@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐT: 024.38693712 - Fax: 024.38693712 - Email: cuccntt@moet.gov.vn
	2021-02-18T17:02:33+0700
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Ngô Thị Minh<ntminh@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-19T14:39:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-19T14:39:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-19T14:39:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Giáo dục và Đào tạo<bogddt@moet.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




