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Đại Lộc, ngày 02 tháng 12 năm 2020


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

Ngày 05/11/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 249/PGDĐT-VP về việc cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay qua thống kê tại website http://www.antoancovid.vn, phần lớn các trường học đã đăng ký tài khoản trên hệ thống theo hướng dẫn, tuy nhiên vẫn còn một vài đơn vị chưa triển khai thực hiện; nhiều đơn vị đã cài đặt nhưng chưa hoàn thành việc đánh giá mức độ an toàn Covid-19 trên phần mềm đối với đơn vị mình (Qua thống kê của Hệ thống chỉ có trường THCS Nguyễn Trãi thực hiện việc đánh giá).
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường học tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 249/PGDĐT-VP ngày 05/11/2020 của Phòng GDĐT, đồng thời hằng ngày cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn Covid”.
Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục vừa thực hiện các nhiệm vụ năm học, vừa đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 với nhiều nguy cơ tiềm ẩn, yêu cầu các trường học khẩn trương triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu hỗ trợ, các đơn vị truy cập thông tin hỗ trợ tại website http://www.antoancovid.vn.
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