UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1244 /STTTT-TTBCXB
Về việc tuyên truyền triển khai cài đặt
ứng dụng Bluezone

Bến Tre, ngày 03 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đồng Khởi;
- Đài Phát thanh- Truyền hình Bến Tre;
- Các đơn vị VNPT, Viettel, FPT, Mobiphone
Bến Tre
Thực hiện Công văn 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
trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban ngành trong tỉnh, các cơ quan
báo chí, cơ quan tuyên truyền:
- Tập trung triển khai, thực hiện Công văn 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 phòng chống dịch bệnh Covid-19; vận động tất cả lực
lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nếu đang sử dụng điện
thoại thông minh) cài đặt phần mềm Bluezone để tầm soát các nhóm đối tượng
có khả năng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhằm chủ động ứng phó và phòng
chống bệnh kịp thời.
- Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, triển khai đồng loạt 10 giải
pháp để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền
được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn.
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp
thực hiện.
(Kèm theo CV số 2841/BTTTT-THH).
Nơi nhận:
-

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCĐ Covid – 19 tỉnh ( báo cáo);
- TTVHTT các huyện, TP ( thực hiện);
- Lưu: VT, TT-BCXB.
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