
 

 

 

Kính gửi: Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở 

 

 

Triển khai thực hiện văn bản số 1315/STTTT-BCXB ngày 05/8/2020 của 

Sở Thông tin và truyền thông, về việc tuyên truyền và cài đặt ứng dụng 

Bluezone. Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, triển khai đến toàn bộ công chức, người lao động thuộc đơn vị 

mình: Cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động cá nhân, thực 

hiện trước ngày 08/8/2020; Yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức khi đến làm việc trực 

tiếp tại đơn vị phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone; Tuyên truyền, hỗ trợ, 

hướng dẫn người dân nơi mình sinh sống cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone 

(xem video hướng dẫn cài đặt tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu).  

2. Thanh tra Sở cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra, vào tại trụ 

sở, yêu cầu và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức khi đến liên hệ công tác cài đặt 

và chạy ứng dụng bluezone; Đăng tài liệu hướng dẫn cài đặt và tăng cường đăng 

tải các nội dung tuyên truyền về việc sử dụng ứng dụng Bluezone từ trang 

https://www.bluezone.gov.vn/ (bao gồm file audio, ảnh poster, video,...), góp 

phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19. 

Báo đến Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở biết thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Công chức Sở Nội vụ; 

- Lưu VT, TTr.                                                                              

 

 

         TL. GIÁM ĐỐC 

         CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

   
 

          Trần Ngọc Tuấn          

 

  UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SNV-TTr 

V/v tuyên truyền và thực hiện 

cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Kon Tum, ngày       tháng 8 năm 2020 

https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu
https://www.bluezone.gov.vn/
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