
UBND TỈNH PHÚ YÊN  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:          /STTTT-TTBCXB  

V/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng 

NCOVI và Bluezone                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng  8 năm 2020 

 
 

Kính gửi:  

    - Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện; 

    - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh cấp huyện; 

    - UBND cấp xã, phường, thị trấn. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

các cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công 

văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Công 

văn số 1100/THH-VP ngày 13/8/2020 của Cục Tin học hóa V/v đẩy mạnh triển 

khai cài đặt Bluezone tại cấp xã; 

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh V/v 

hỗ trợ Tỉnh đoàn triển khai cài đặt, sử dụng, cập nhật thông tin trên ứng dụng 

NCOVI và Bluezone. 

  Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực 

hiện công tác tuyên truyền như sau: 

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong tỉnh cài đặt, sử dụng 

và cập nhật thông tin trên ứng dụng NCOVI và Bluezone. Thông tin ứng dụng 

Bluezone và các tài liệu tuyên truyền liên quan được đăng tải trên trang web 

http://www.bluezone.gov.vn/. 

Kịp thời đưa tin về Chương trình hỗ trợ Đoàn Thanh niên các cấp tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng, cập nhật thông tin trên ứng dụng 

NCOVI và Bluezone từ ngày 15/8 đến gày 16/8/2020 trên phạm vi toàn tỉnh; đưa 

tin về Lễ ra quân đồng loại triển khai chiến dịch “Thanh niên Phú Yên với ứng 

dụng NCOVI và Bluezone” diễn ra vào lúc 07h30 phút ngày 15/8/2020 tại Cổng 

chợ Tuy Hòa (đường Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c) 

- PCT UBND tỉnh Phan Đình Phùng  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB (Th) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn 

 

 

http://www.bluezone.gov.vn/

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-14T14:01:57+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hoài Sơn<nhson-sotttt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-14T14:31:14+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-14T14:31:27+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-14T14:31:40+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




