
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔN PHONG 

 

Số:        /UBND-VHTT 
Về việc triển khai cài đặt ứng dụng 

“An toàn COVID- 19” trong 

trường học 

 

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

 

Đôn Phong, ngày          tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  - Các ban, ngành, đoàn thể xã;   

- Trường THCS; Tiểu học; Mầm non Đôn Phong. 
 

 

Thực hiện Công văn số 324/UBND-VP ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về triển khai cài đặt ứng dụng “An toàn COVID- 19” 

trong trường học. Ủy ban nhân dân xã Đôn Phong thông báo đến 03 nhà trường và 

các ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện việc cài đặt ứng dụng “An toàn 

COVID-19” với những nội dung sau: 

1. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên nghiêm túc việc cài đặt ứng 

dụng “An toàn COVID-19”. 

2. Công chức VH-XH phụ trách lĩnh vực VHTT xã phối hợp với 03 nhà 

trường, các ban, ngành liên quan chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã 

triển khai cài đặt ứng dụng “An toàn COVID-19” trong trường học thuộc 

phạm vi quản lý; tăng cường tuyên truyền 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 xã. Việc cài đặt ứng dụng “An toàn 

COVID-19” hoàn thành trước ngày 25/02/2021. 

Với những nội dung nêu trên UBND xã yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, 

các cơ quan, 03 nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                     
* Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các TV BCĐ phòng chống Covid-19 xã;  

- 03 nhà trường;  

* Gửi bản giấy: 

- Lưu: UBND-VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu   
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