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Kính gửi: 

- Trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

cấp huyện  

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công văn số 1390/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và tăng cường truyền 

thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để chủ động ứng phó với diễn biến phức 

tạp dịch bệnh Covid-19, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch trên địa bàn, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đoàn thể 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ 

quan, đơn vị; khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cẩn trọng 

khi chia sẻ thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội. Tránh đưa thông tin gây hoang 

mang, lo lắng trong nhân dân hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh 

Covid-19. 

- Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động trong cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động; đăng tải tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

Bluezone trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động tăng cường 

dùng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm giúp người dân tránh tiếp xúc đông 

người.  

2. Phòng Y tế  

- Chủ trì, phối hợp Phòng văn hóa – Thông tin và các đơn vị liên quan kịp 

thời cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh; công tác cách ly, giám sát, 

xét nghiệm, khai báo y tế, tình hình người về từ vùng dịch; các biện pháp phòng 

tránh mới nhất của Sở Y tế, Bộ y tế. 



- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, 

thị trấn, hướng dẫn nhân dân đến khám chữa bệnh cài đặt ứng dụng Bluezone. 

3. Phòng Văn hóa -  Thông tin 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone trên 

thiết bị di động cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo tuyên truyền cài đặt 

ứng dụng Bluezone với tần suất nhiều lần trong ngày và nhắc lại trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp Phòng Y tế cung cấp thông tin 

kịp thời, đầy đủ về tình hình, diễn biến dịch bệnh; công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp với Công an huyện phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

thông tin sai sự thật, không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang, lo lắng trong 

nhân dân.  

4. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện 

- Tập trung tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di 

động trên tất cả các kênh truyền thanh, truyền hình, thông tin điện tử với tần suất 

nhắc lại nhiều lần trong ngày. 

- Thông tin kịp thời, minh bạch tình hình và biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; các giải pháp của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương trong việc tập 

trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

- Tuyên truyền nhân dân tuân thủ các quy định, khuyến cáo của Sở Y tế, Bộ Y 

tế, các ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh; chú trọng các biện pháp phòng, 

chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng.  

- Tuyên truyền phản bác thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công 

tác phòng, chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương, đất nước. 

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện 

- Phát động phong trào cài đặt Bluezone trong tất cả các hội viên, đoàn viên 

và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. 

- Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, qua hệ thống cộng tác viên, 

đoàn viên tại khu dân cư để phát động toàn dân cài đặt ứng dụng Bluezone. 

- Bố trí cán bộ, hội viên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng 

dụng Bluezone tại khu dân cư nơi mình sinh sống. 



6. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường tuyên truyền nhân dân tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế, các 

ngành chức năng về phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống truyền thanh cấp xã. 

- Chỉ đạo công chức văn hóa xã hội các xã, thị trấn đọc hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng Bluezone trên hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại hàng ngày. 

- Giao nhiệm vụ cho tiểu khu, thôn, bản đến từng nhà người dân tuyên truyền, 

hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các 

nội dung nêu trên, hoàn thành việc hướng dẫn, cài đặt Bluezone trước ngày 

12/8/2020 và báo cáo kết quả triển khai về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa – 

Thông tin) trước ngày 15/8/2020 để báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được 

đăng tải trên: https://www.bluezone.gov.vn. 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT huyện uỷ (b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện;  

- TV BCĐ PC dịch Covid-19 huyện; 
- Lưu: VT, YT.                                         

 

KT. CHỦ TỊCH 
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