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Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2020

V/v cập nhật đầy đủ thông tin lãnh
đạo phòng GDĐT, cơ sở giáo dục
trên hệ thống quản lý trường học

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian gần đây
Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai hệ thống tin nhắn điện tử SMS edu trên
phần mềm SMAS hướng dẫn toàn ngành thực hiện phòng chống dịch bệnh
Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân
dân tỉnh (nhằm đảm bảo an toàn thông tin, không gây nhiễu loạn thông tin,
hoang mang dư luận). Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như mong muốn do
một số đơn vị phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục khai báo thông tin tài
khoản quản trị hệ thống đơn vị là chuyên viên, giáo viên, nhân viên (không phải
là lãnh đạo đơn vị).
Nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt, hiệu quả tương tác, phản
ánh kịp thời những chỉ đạo khẩn cấp của Ban Chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật đúng, đầy đủ thông tin lãnh đạo đơn vị trên
tài khoản quản trị hệ thống quản lý trường học SMAS, đặc biệt quan tâm số điện
thoại di động của lãnh đạo đơn vị, vì đây là kênh thông tin liên lạc quan trọng
trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành nói riêng và thực
hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 nói chung (cần hỗ trợ về kỹ thuật liên hệ ông
Đào Quang Dần, cán bộ Viettel Gia Lai điện thoại 0964173179 để được hướng
dẫn cập nhật thông tin).
Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị cập nhật thông tin hoàn
thành trước ngày 26/02/2020./.
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