
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

        Số:    Hà Nam, ngày         tháng  02  năm 2021 

V/v tuyên truyền đẩy mạnh triển khai                  

cài đặt ứng dụng Bluezone 
 

 
 

                      Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam V/v đẩy mạnh thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19. 

Thực hiện Công văn số 93/ STTTT-BCVTCNTT ngày 02 tháng 02 năm 2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông v/v tuyên truyền đẩy mạnh triển khai                

cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Giám đốc sở đề nghị các đơn vị tuyên truyền, chỉ đạo công chức, viên chức 

và người lao động thực hiện những nội dung sau: 

1. Các đơn vị phổ biến, yêu cầu, vận động toàn bộ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động: 

- Cài đặt ứng dụng Bluezone trên smartphone. 

- Tuyên truyền cài đặt Bluezone trên mạng xã hội Facebook; trên Zalo; trên 

tin nhắn SMS. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT triển khai tuyên truyền thông qua 

các hình thức thông báo trên Cổng/Trang thông tin điện tử của sở. 

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

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

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị  

nghiêm túc thực hiện và triển khai ngay các nội dung trên đảm bảo đúng quy định 

và thời gian./. 

Nơi nhận: 

- Sở TTTT; GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu VT, VP.  
  
  
  
  

Nguyễn Văn Hảo  
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