
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VHTT Cao Lộc, ngày        tháng 9  năm 2020 

V/v tiếp tục tăng cường triển khai 

cài đặt ứng dụng Bluezone 
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1635/STTTT-TTBCXB ngày 01/9/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục tăng cường triển khai cài 

đặt ứng dụng Bluezone. 

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, tính đến 

ngày 01/9/2020 tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn huyện còn 

thấp mới chỉ đạt 28%. Vì vậy, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục 

triển khai một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên 

truyền lưu động, sử dụng truyền thông mạng xã hội để vận động người dân, nhất là 

học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone. 

2. Trung tâm Y tế huyện 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 Bluezone trên điện thoại của mình. 

3. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 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 Bluezone. 

UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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