
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-VP Đắk Lắk, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v truyền thông về ứng dụng 

PC-COVID, quét mã QR  

    

    Kính gửi:   

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 Phối hợp thực hiện Công văn số 2024//STTTT-TTBCXB ngày 17/11/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc truyền thông về ứng dụng PC-COVID, 

quét mã QR tại cơ quan, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng 

GDĐT huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức truyền thông về ứng dụng PC-COVID và việc quét mã QR đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, gia đình học sinh được biết; 

2. Nghiên cứu tư liệu truyền thông để tổ chức đăng, tải, treo, dán tại trụ sở 

làm việc bằng hình thức phù hợp (Phụ lục kèm theo); 

3. Đăng tải các video clip tuyên truyền về ứng dụng PC-COVID và việc quét 

mã QR lên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (Phụ lục kèm theo). 

Nhận được Công văn này đề nghị Trưởng các Phòng GD&ĐT, thủ trưởng đơn 

vị trực thuộc triển khai thực hiện./ 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC  
- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở TTTT (để b/c);   

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng CM, NV Sở;    

- Lưu: VT, VP. 

 

   

  Đỗ Tường Hiệp 
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