
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày      tháng 10 năm 2021
V/v tăng cường công tác tuyên truyền
và ứng dụng công nghệ trong phòng,

chống dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm: GDNN-GDTX; Ngoại ngữ;
Tin học; Giáo dục kỹ năng sống.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về

tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch Covid-
19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ văn bản số 1088/STTTT-TTBCXB ngày 12/10/2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc tiếp tục tuyên truyền một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; văn bản số 2204/SYT-NVY ngày 12/10/2021 của
Sở Y tế về việc triển khai ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử, Giám đốc Sở Giáo dục và

Đào tạo yêu cầu các đơn vị:

1. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

1.1. Nội dung tuyên truyền

Nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung văn bản
số 1088/STTTT-TTBCXB ngày 12/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về

việc tiếp tục tuyên truyền một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

tỉnh Lào Cai (gửi kèm văn bản này) tới toàn thể cán bộ quản lý, người lao động, người
học và phụ huynh học sinh của đơn vị, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Quy định một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về từ địa
phương khác.

- Các biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức đến/về

từ địa phương khác.

- Thông tin về các chốt kiểm soát người và phương tiện ra/vào địa bàn tỉnh Lào
Cai.

- Hướng dẫn cài đặt, khai báo y tế trên các ứng dụng công nghệ số.

- Thông tin về các số điện thoại đường dây nóng, các kênh thông tin chính thức
hỗ trợ người dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Triển khai các chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

1.2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trực quan qua hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu,…
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- Tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, Wesite của đơn vị, trường học,
qua các trang mạng xã hội,…

- Tích hợp vào nội dung một số môn học phù hợp, các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, Hội,…

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, người học, phụ huynh học sinh có sử dụng điện thoại thông minh
thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khoẻ điện tử theo hướng dẫn của Sở Y
tế tại văn bản số 2204/SYT-NVY ngày 12/10/2021 (gửi kèm văn bản này).

- Tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế điện tử qua ứng dụng phòng, chống
Covid-19 quốc gia (PC-Covid quốc gia); thiết lập, thực hiện thường xuyên việc khai
báo y tế qua quét mã QR-Code tại cơ quan, đơn vị và nơi có quy định thực hiện nội
dung này.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện. Báo

cáo khẩn cấp về Sở Giáo dục và Đào tạo (ĐT: 02143.821.361; 0912.889.368) khi xảy
ra các vấn đề bất thường liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kịp
thời giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Y tế; TTTT (p/h);
- UBND các huyện, Tx,Tp ( p/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành GD;

- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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