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Về việc triển khai cài đặt và sử 
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vụ công tác phòng, chống dịch 
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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

          Lâm Thao, ngày         tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

   - Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

   

Thực hiện Văn bản số 3384/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc triển khai cài đặt và sử dụng, ứng dụng BlueZone phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

          1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan 

 Tuyên truyền, vận động, triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương có sử dụng điện thoại 

thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng, ứng dụng BlueZone phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của các nhà mạng (cung cấp 

dịch vụ Internet). Cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở cơ quan, yêu 

cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng trên. (Mọi  thông tin 

chi tiết, ứng dụng Bluezone và tài liệu tuyên truyền xem tại địa chỉ: 

https://www.bluezone.gov.vn/). 

2. Phòng Văn hóa -TT, Trung tâm Văn hóa-TT&Du lịch huyện 

 Phối hợp nhà mạng (cung cấp dịch vụ Internet) trên địa bàn hiển thị 

thông tin, thông báoBlueZone hướng dẫn cài đặt trên kênh wi-fi công cộng, 

nhắn tin Zalo, SMS (Định kỳ nhắc lại cài đặt BlueZone trên điện thoại thông 

minh) để người sử dụng điện thoại biết, thực hiện. 

 Triển khai tuyên truyền bằng hình ảnh, bản in nơi công cộng, điểm đông 

người. Chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú khách tuyên 

truyền và dán các tờ in nội dung hướng dẫn khách du lịch đến địa bàn biết, cài 

đặt và sử dụng BlueZone trên điện thoại thông minh khi sử dụng dịch vụ hoặc ra 

vào địa điểm hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Phòng Kinh tế-Hạ tầng 

 Phối hợp các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chỉ đạo hướng dẫn dán tờ 

in cài đặt, sử dụng, ứng dụng BlueZone trên các phương tiện vận tải hành khách 

công cộng, liên tỉnh, liên huyện, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn theo chỉ đạo. 

hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. 

https://www.bluezone.gov.vn/


4. Phòng Giáo dục &ĐT, Lao động-TB&XH; Các trường Đại học, 

Cao đẳng&Dạy nghề, Trung học Phổ thông trên địa bàn 

Phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu học sinh, sinh viên, 

học viên có điện thoại di động thông minh thực hiện cài đặt sử dụng, ứng dụng 

BlueZone cho mình và người thân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ 

đạo, hướng dẫn của các sở, ngành chủ quản. 

5. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện 

Thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền 

thanh-Truyền hình huyện, chỉ đạo Đài Truyền thanh, Phát sóng FM các xã, thị 

trấn tăng cường công tác tuyên truyền  đưa tin về lợi ích khi cài đặt và sử dụng 

BlueZone trên điện thoại thông minh, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và định 

kỳ nhắc lại trên trang thông tin điện tử huyện, phương tiện phát thanh, truyền 

thanh trên địa bàn . 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động  các tổ chức thành viên, cán 

bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đang sử dụng điện 

thoại thông minh thực hiện cài đặt Bluezone phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo quy định. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của đơn vị phối hợp với trưởng khu 

dân cư triển khai các hình thức tuyên truyền đến từng hộ gia đình phát tờ rơi 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng; 

7. UBND các xã, thị trấn 

 Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện chỉ đạo các ngành 

chức năng địa phương thực hiện các hình thức tuyên truyền tới khu dân cư, hộ 

gia đình, đi từng nhà phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử 

dụng, ứng dụng BlueZone phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông qua hệ 

thống Đài Truyền thanh, phát sóng FM cơ sở, định kỳ nhắc lại cài đặt và sử 

dụng, ứng dụng trên điện thoại để người dân biết, thực hiện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan 

của huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh; 

-TT:HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT  huyện (Ô. Hải);  

- Như kính gửi;                                             
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,YT (Tuyết - 70b) 
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Cao Xuân Hải 
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