
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v thông tin, tuyên truyền, phổ biến 

Chuyên trang thông tin tuyên truyền và hệ 

thống bản đồ phòng, chống covid-19 tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 7 năm 2021 

       

 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT huyện, TX, TP; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 

- Các phòng CM, NV thuộc Sở. 

 

 

Theo Công văn số  1159/STTTT-TTBCXB ngày 21/07/2021  của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc  thông tin tuyên truyền chuyên trang COVID-19. Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị công chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Cơ sở giáo dục kĩ năng sống và Phòng GDĐT huyện, 

thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền, phổ biến Chuyên trang thông tin tuyên 

truyền và hệ thống bản đồ phòng, chống covid-19 tỉnh. đến người lao động, người dân 

thông tin sau: 

- Chuyên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến về tình hình phòng, chống dịch 

covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ internet: https://covid.baria-

vungtau.gov.vn (chuyên trang COVID) cung cấp những thông tin chính xác về tình 

hình dịch bệnh viêm đường hô hấp SARS-CoV-2 (COVID-19) và công tác phòng, 

chống bệnh của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; 

- Thông tin cán bộ làm đầu mối được giao tiếp nhận và duy trì, thường xuyên, 

cập nhận thông tin trên chuyên trang COVID tỉnh (Trung tâm Công báo -tin học 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh). 

+ Ông Lê Văn Nhãn, điện thoại 0913948848 (các ngày Thứ 2 đến hết ngày Thứ 

6 hàng tuần) 

 + Bà Nguyễn Thị Thúy điện thoại 0862617168 (các ngày Thứ 7 đến hết ngày 

Chủ nhật hàng tuần). 

+ Địa chỉ email: covid@baria-vungtau.gov.vn để tiếp nhận thông tin của các cơ 

quan, đơn vị. 

https://covid.baria-vungtau.gov.vn/
https://covid.baria-vungtau.gov.vn/
mailto:covid@baria-vungtau.gov.vn
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Sở GDĐT đề nghị công chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học, Cơ sở giáo dục kĩ năng sống và Phòng GDĐT huyện, thị xã, 

thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vp UBND tỉnh (thay bc); 

- Sở TT&TT (p/h); 

- Ban TG tỉnh ủy  (b/c); 

- Website Sở (tt); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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