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V/v tiếp tục thực hiện cài đặt
ứng dụng Bluezone phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đề
nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số công việc nhằm tăng cường công tác
thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó
tập trung vào việc khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone,
phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong trường hợp cần thiết, cụ
thể như sau:
1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông báo đến các cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và cho người
thân, khuyến nghị mọi người đến liên hệ công việc biết, cài đặt và sử dụng ứng
dụng Bluezone.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị
trực thuộc thường xuyên tuyên truyền các nội dung về phòng, chống dịch Covid19, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone thông qua hệ thống truyền thanh cơ
sở; dán poster tuyên truyền tại khu vực công cộng, nhiều người qua lại tại địa
phương.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa
bàn thông báo đến các học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại thông minh cài đặt
ứng dụng Bluezone cho cá nhân và người thân.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo, hướng dẫn các nhà hàng,
khách sạn, doanh nghiệp dịch vụ du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú phổ biến,
khuyến nghị khách hàng cài đặt Bluezone.
5. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt
trên địa bàn tỉnh phổ biến việc cài đặt ứng dụng Bluezone tại các nhà ga, bến xe,
bến bãi& trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế
mở Chu Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các doanh
nghiệp, các cơ sở kinh doanh, các trung tâm thương mại, thuộc phạm vi quản lý
thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho người lao động.
7. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, các
trung tâm khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền việc cài đặt
ứng dụng Bluezone đến người bệnh, người nhà khi đến các cơ sở y tế khám,
chữa bệnh.
8. Tỉnh đoàn Quảng Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh,
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động trong hội viên, đoàn viên phong trào cài đặt ứng
dụng Bluezone.
9. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện
tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, cài đặt và sử dụng ứng dụng
Bluezone đến người dân.
10. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng
Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
tăng cường thực hiện thông tin tuyên truyền về cài đặt, sử dụng ứng dụng
Bluezone thường xuyên, liên tục đề người dân được biết và cài đặt.
11. Các doanh nghiệp Viễn thông thực hiện nhắn tin thông báo cài đặt
ứng dụng Bluezone đến các thuê bao di động trên địa bàn toàn tỉnh.
(Nội dung hướng dẫn cài đặt và các câu hỏi thường gặp về ứng dụng
Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại địa chỉ:
https://bluezone.gov.vn/tai-lieu)
hiện./.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX (Hậu).
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