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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” 

trong trường học 

 

Kính gửi:  

 

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục 

thường xuyên. 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND Thành 

phố về công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

Thành phố, Sở GDĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng 

chống dịch bệnh và hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn 

COVID-19” trong trường học, nội dung cụ thể như sau. 

 1. Thời gian: 14h00, ngày 17/12/2020 (thứ Năm). 

 2. Chủ trì: TS. Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT. 

 3. Nội dung: Triển khai tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” 

trong trường học. 

 4. Địa điểm, thành phần 

 - Tại điểm cầu Sở GDĐT: Đại diện Bộ GDĐT (Cục CNTT); Sở Y tế 

Hà Nội; Ban Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành; Trưởng các phòng 

thuộc Sở; Hiệu trưởng và cán bộ y tế các trường mầm non, chuyên biệt trực 

thuộc Sở. 

 - Tại điểm cầu UBND quận, huyện, thị xã: Lãnh đạo phòng GDĐT, 

chuyên viên phụ trách công tác y tế trường học và chuyên viên phụ trách công 

nghệ thông tin; Hiệu trưởng và cán bộ y tế các trường THPT; Giám đốc và 

cán bộ y tế trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Lãnh 

đạo phòng y tế, lãnh đạo trung tâm y tế của quận, huyện, thị xã (phòng GDĐT 

mời giúp). 

 - Tại 579 điểm cầu xã, phường, thị trấn: Hiệu trưởng và cán bộ y tế các 

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Chủ các nhóm trẻ mầm non, mẫu 

giáo và cán bộ y tế của nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo đóng trên địa bàn. 



 * Lưu ý: Cán bộ dự họp mang theo điện thoại thông minh để cài đặt 

ứng dụng. 

 5. Sở GDĐT giao các đồng chí Trưởng phòng GDĐT tham mưu với 

UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng họp đảm bảo 

các điều kiện để tổ chức Hội nghị; mời và đôn đốc các đại biểu tham dự đầy 

đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Công đoàn Ngành, các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 

  

  



CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị trực tuyến về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn COVID-19” 

trong trường học 

 

Thời gian: 14h00, ngày 17/12/2020 (thứ Năm) 

TT Nội dung Thực hiện 

1 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

2 Phát biểu khai mạc  TS Chử Xuân Dũng, Thành ủy 

viên, Giám đốc Sở GDĐT 

3 - Phát biểu của đại diện lãnh đạo Sở 

Y tế Hà Nội 

- Hướng dẫn tăng cường các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 

Sở Y tế Hà Nội 

4 Báo cáo: 

- Kết quả công tác phòng chống dịch 

bệnh và dịch Covid-19, 

- Công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

- Thống kê kết quả cài đặt và sử 

dụng ứng dụng “An toàn COVID-

19” trên địa bàn 

Các điểm cầu 

5 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng 

dụng “An toàn COVID-19”, giải đáp 

các khó khăn khi cài đặt ứng dụng 

Cục Khoa học Công nghệ, Bộ 

GDĐT 

6 Thảo luận TS Chử Xuân Dũng, Thành ủy 

viên, Giám đốc Sở GDĐT 

7 Kết luận TS Chử Xuân Dũng, Thành ủy 

viên, Giám đốc Sở GDĐT 

 

                                                           BAN TỔ CHỨC 


		phamxuantien_sgddt@hanoi.gov.vn
	2020-12-15T12:05:40+0700


		2020-12-15T14:49:02+0700


		2020-12-15T14:49:19+0700


		vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn
	2020-12-15T16:22:52+0700




