
UBND TỈNH NINH BÌNH 
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 

Số:        /SVHTT-VP 
V/v  triển khai tuyên truyền cài đặt ứng 

dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Ninh Bình, ngày      tháng  8  năm 2020 

 

 

     Kính gửi:  Các phòng, đơn vị  thuộc Sở 

 

  Thực hiện Công văn số 486/UBND-VP6 ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh; 

Văn bản số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công 

tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

 Để tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

toàn tỉnh thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng cài đặt Bluezone 

(ứng dụng hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm). 

Sở Văn hoá và Thể thao đề nghị lãnh đạo các phòng, lãnh đạo đơn vị thuộc Sở 

quan tâm, đôn đốc chỉ đạo ngay một số nội dung sau: 

- Triển khai việc cài đặt ứng dụng Bluezone tới cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong đơn vị. 

- Đăng tải các nội dung tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên Trang 

thông tin điện tử của đơn vị. 

- Đoàn Thanh niên, phát động phong trào cài đặt ứng dụng Bluezone đến 

các đoàn viên thanh niên trong tổ chức .  

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

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

Yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả số cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, nhân viên đã cài đặt ứng dụng Bluezone, về Sở (qua Văn phòng Sở) 

trước ngày 10/8/2020.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Nguyễn Cao Tấn 
 

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