
 ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TAM DƯƠNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          UBND-VHTT 

V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài 

đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone  

Tam Dương, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

      Kính gửi:  

- Liên Đoàn lao động huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; 

- Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện trước tình hình mới; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, 

cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý rà soát, cài đặt ứng dụng Bluezone trên 

điện thoại thông minh trong thời gian sớm nhất.            

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

Bluezone đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; thường xuyên tuyên truyền thông 

qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh 

hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý. 

3. Trung tâm Y tế huyện triển khai việc cài đặt ứng dụng Bluezone đến tất cả 

các cơ sở y tế, đến các khoa, phòng và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 

cài đặt ứng dụng. 

4. Liên đoàn lao động huyện tổ chức phong trào vận động các Công đoàn khối 

doanh nghiệp và hướng dẫn cho các đoàn viên công đoàn chủ động cài đặt ứng 

dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. 

5. Huyện đoàn tổ chức phong trào vận động các đoàn viên thanh niên chủ 

động cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và người thân. 

6. Trung tâm - Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tuyên truyền và định kỳ 

nhắc lại trên trên hệ thống Đài truyền thanh huyện để đông đảo người dân biết, sử 

dụng.  

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được 

đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/ 

Liên hệ hỗ trợ, phối hợp: ông Lê Văn Cường, chuyên viên Phòng Văn hóa 

và Thông tin, điện thoại 0912.457.369.  
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UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm, 

phối hợp khẩn trương thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE 

(Kèm theo Văn bản số       /UBND-VHTT ngày     /02/2021  

của UBND huyện) 
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