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Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Công văn số 2355/UBND-KGVX, ngày 20/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam v/v đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên 

điện thoại thông minh tại cấp xã góp phần tăng cường phòng, chống dịch Covid-

19, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Ban, ngành, các Hội, 

đoàn thể quyết liệt triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone đến từng 

hộ dân trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện và các đơn vị liên quan yêu cầu các đối tượng thuộc diện phải 

cách ly tập trung và đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 cài đặt ứng 

dụng Bluezone trên điện thoại của mình; báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện ( qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để tổng hợp. 

3. Giao Phòng Văn  hóa và Thông tin huyện: Tiếp tục hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo Công văn số 2326/UBND-KGVX ngày 

04/8/2020 của UBND tỉnh và Công văn 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của 

Bộ thông tin và truyền thông; đồng thời đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực 

hiện cài đặt ứng dụng Bluezone tại cấp xã. Định kỳ hằng tuần, tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện gửi về UBND huyện./. 
   

  Nơi nhận: 

- LĐ UBND huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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