
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VHTT Văn Quan, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường tuyên truyền tiếp 

tục cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone để phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 

 

Kính gửi: 

 

 

 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 743/STTTT-TTBCXB ngày 23/4/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; để việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone đạt hiệu quả cao nhất, 

góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số công việc sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân cài đặt ứng dụng 

Bluezone để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các đơn vị trường học trên 

địa bàn huyện, vận động giáo viên, học sinh cài đặt ứng dụng cho mình và người thân. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai đến các cơ sở kinh doanh, nhà 

hàng, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú để cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu khách 

hàng cài đặt khi sử dụng dịch vụ, khi ra vào địa điểm thuộc quyền quản lý. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đăng tải tin, bài trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; tuyên truyền xe loa lưu 

động trên đường phố, treo pa nô, khẩu hiệu… 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai đến các doanh nghiệp Taxi, xe khách trên 

địa bàn huyện về việc cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu cho hành khách. 

6. Đề nghị Huyện Đoàn Thanh niên phát động, triển khai phong trào cài đặt 

ứng dụng Bluezone trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên. 

7. UBND các xã, thị trấn chủ động biên tập tin phát trên hệ thống loa; hướng 

dẫn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã chỉ đạo các thôn, khu phố, hội, đoàn 

thể tiến hành tuyên truyền, phổ biến người dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng 

dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền và  

báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện) khi có yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông. 
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Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Phòng VHTT huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

           

Triệu Đức Dũng 

 

 

 

 

 


