
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH Sa Thầy, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v đẩy mạnh cài đặt ứng 

dụng Bluezone trong phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3073/UBND-

KGVX ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone 

trong phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2020 có 

100% công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị 

thuộc ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý có sử dụng điện thoại thông 

minh hoàn thành việc cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa - Thông tin trước 

10h 00’ ngày 21 tháng 8 năm 2020. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện(1); phấn đấu đến hết ngày 20 

tháng 8 năm 2020 đạt tối thiểu 50% số lượng người dân có điện thoại thông 

minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone. 

2. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - 

Du lịch & Truyền thông, Tiểu ban Tuyên truyền 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc cài đặt ứng dụng 

Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin thường xuyên theo dõi, cập nhật, tổng hợp 

số liệu cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện, tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện báo cáo cấp có thẩm quyền trước 10h 00’ hằng ngày. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông tăng thời 

lượng, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn triển khai nhanh nhất việc cài đặt 

ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị 

lây nhiễm. 

                                                 
(1) Công văn số 1631/UBND-TH ngày 05/8/2020 của UBND huyện về việc triển khai ứng dụng Bluezone 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19… 



3. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thực hiện cài đặt 

ứng dụng Bluezone; cùng chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện báo các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VX (10g, 50đ) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Quang Phục 
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