
 

UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:          /SGDĐT-HCQT
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 
10/CT-UBND ngày 01/7/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày        tháng 7 năm 2021

                              Kính gửi: 
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDTX&KTTH;
- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “chuyển từ phòng ngừa 

sang tấn công Covid-19 bằng các giải pháp chủ động, trong đó có ứng dụng công 

nghệ số”.

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh.

Để triển khai triệt để các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch 

Covid-19 trong ngành, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ 

đạo và tổ chức triển khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp ứng dụng công nghệ 

số trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

- Triển khai Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 01/7/2021 cho toàn thể các bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của ngành (đính kèm).

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 1382/SGDĐT-HCQT ngày 

22/5/2021 về việc triển khai đăng ký và quét QR Code áp dụng trong phòng, chống 

dịch Covid – 19 tại các cơ quan giáo dục trong toàn tỉnh. Yêu cầu tất cả cán bộ, 

công chức, người lao động, học sinh (có sử dụng điện thoại thông minh) thực 

hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone (luôn bật Bluetooth), khai 

báo y tế điện tử hàng ngày và quét mã QR khi đến cơ quan, trường học; theo dõi, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Hàng ngày, triển khai các biện pháp theo dõi, 

kiểm soát thông tin người ra vào cơ quan đơn vị, trường học.
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- Ứng dụng triệt để công nghệ số trong điều hành và giải quyết công việc 

của cơ quan, đơn vị và trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành 

chính cho các cá nhân và tổ chức theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

5180/UBND-VHXH ngày 04/6/2021 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong điều hành, giải quyết công việc nhằm phòng, chống dịch Covid-

19./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Các phòng Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc
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