
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền sử dụng tài liệu tuyên truyền 

về cài đặt, sử dụng Bluezone để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi :  UBND các huyện, Thị xã, Thành phố. 

 

 Căn cứ công văn số 106/TTCS-TTTH, ngày 26/02/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở về việc sử dụng tài liệu tuyên truyền về cài đặt, sử dụng Bluezone để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 
Để tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc cài 

đặt, sử dụng Bluezone bảo vệ bản thân và cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, Cục Thông tin cơ sở gửi tài liệu và file âm thanh tuyên truyền thông điệp “Cài 

đặt, sử dụng Bluezone để không phải cách ly nhiều người” và “Cài đặt, sử dụng 

Bluezone có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội” (tài liệu và file âm thanh gửi 

kèm trên hệ thống văn phòng điện tử).  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

cấp huyện, cấp xã và các phương tiện truyền thông phù hợp khác tại địa phương để 

người dân biết và thực hiện.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hơp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, Tx, Tp; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Trung tâm CNTT và TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

           KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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