ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 1867 /UBND-VP
V/v sử dụng ứng dụng Bluezone
(ứng dụng truy vết) trên thiết bị di động
để phòng dịch Covid-19

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 03 tháng 8 năm 2020

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày 29/7, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19
trong tình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng
chống dịch bệnh. Hai trong chín biện pháp được Bộ Y tế khuyến nghị là thực hiện
khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa
chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân; cài
đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Để tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động ngăn chặn các trường
hợp có khả năng lây nhiễm Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa
bàn, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện có ý kiến chỉ
đạo như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Gương
mẫu, đi đầu thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng phần mềm Bluezone trên các
thiết bị thông minh và khuyến khích, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong
cơ quan, đơn vị, địa bàn mình thực hiện việc cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone
do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế cung cấp để bảo vệ mình và cộng
đồng, cùng chung tay chống dịch Covid-19 (Cán bộ, công chức, viên chức gương
mẫu vận động người thân trong gia đình có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt,
sử dụng phần mềm Bluezone để phòng chống dịch Covid-19).
2. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TT-TT huyện: Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đăng tải, chia sẻ các tin, bài và hướng dẫn
sử dụng phần mềm Bluezone trên các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ
thống truyền thanh; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân, cán bộ,
công chức, viên chức sử dụng phần mềm Bluezone; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn
thông thực hiện nhắn tin quảng bá, hướng dẫn người dân trên địa bàn huyện biết,
cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.
3. Đề nghị Huyện đoàn Vĩnh Tường: Quán triệt, triển khai trong hệ thống
đoàn thanh niên trên địa bàn toàn huyện tăng cường đăng tải, chia sẻ các tin bài, và
tổ chức hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone cho cán bộ, đoàn viên để
cùng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
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4. BCĐ phòng dịch, UBND các xã, thị trấn: Phối hợp Ủy ban MTTQ và các
tổ chức đoàn thể tập trung hướng dẫn các cơ sở y tế, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình
và người dân chủ động cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông
minh để triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định.
UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện triển khai
thực hiện.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- MTTQ, các đoàn thể huyện;
- Như kính gửi;
- CPVP, CVTH;
- Lưu VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái
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