
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP 
 

Bình Gia, ngày      tháng 8 năm 2020 
V/v đẩy mạnh triển khai 

cài đặt ứng dụng Bluezone 
 

 

  Kính gửi: 

    - Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 

     

 Thực hiện Công văn số 1018/UBND-KGVX ngày 20/8/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện đã ban hành các văn bản về triển khai 

tuyên truyền và cài đặt ứng dụng Bluezone (Công văn số 1149/UBND-VH ngày 

07/8/2020, Công văn số 1178/UBND-VP ngày 11/8/2020).  

 Để đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone đạt tỷ lệ so với kế hoạch đề ra, 

góp phẩn ngăn chặn, đầy lùi dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

 1. Các phòng, ban, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn yêu cầu tất cả 

các đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập trung hay tại nhà) và những đối tượng 

thuộc diện phải xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn cài đặt ngay Bluezone. 

 2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tăng cường tuyên 

truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, sử dụng truyền thông mạng xã hội để vận 

động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. 

 3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở, 

kiểm tra việc triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai quyết liệt trên địa bàn theo 

phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đề nghị, hướng dẫn người dân cài 

đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. 

 5. Trung tâm Y tế, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn trấn theo lĩnh 

vực, địa bàn quản lý yêu cầu tất cả các đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập 

trung hay tại nhà) và những đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm COVID-19 

trên địa bàn huyện cài đặt Bluezone trên điện thoại của mình. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Song Hào 
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