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V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-

BTTTT, ngày 25/3/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông đối với ngành 

GDĐT thị xã Buôn Hồ 

 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc 

  

 Thực hiện Công văn số 599/UBND-VHTT, ngày 06/4/2020 của Uỷ ban 

nhân dân thị xã Buôn Hồ về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-BTTTT, ngày 25/3/2020 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đề nghị hiệu 

trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền rộng rãi các nội dung có liên 

quan trong Công văn số 430/STTTT-CNTT, ngày 31/3/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền Thông tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; Công văn số 599/UBND-VHTT, ngày 06/4/2020 của 

Uỷ ban nhân dân thị xã Buôn Hồ về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-BTTTT, ngày 

25/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (có văn bản kèm theo); 

2. Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CBQL, GV, NV và phụ huynh học 

sinh sử dụng ứng dụng NCOVI trên thiết bị di động thông minh do Bộ Thông tin 

và Truyền thông phối hợp Bộ Y tế xây dựng để tự khai báo tình trạng sức khỏe, 

đồng thời nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch 

bệnh từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo các cấp về  phòng, chống 

dịch COVID-19; 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về phòng GD&ĐT 

(qua đồng chí Nguyễn Hoà Phương, chuyên viên phụ trách CNTT) để báo cáo 

Lãnh đạo phòng GD&ĐT có ý kiến chỉ đạo kịp thời. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT (t/dõi, c/đạo); 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lưu: VT, CNTT (Phương, - kí số). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Kbuôr H’Quýt 
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