
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VHTT TP.Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

V/v tăng cường tuyên truyền  

phòng, chống Covid-19  

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 

Thực hiện Công văn số 1405/STTTT-TTBCXB  ngày 04/08/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19. 

 UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện quán triệt, phổ biến và yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại 

smartphone. Khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại Smartphone và bật kết 

nối bluetooh, ứng dụng sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với các thiết bị khác đang 

cài đặt ứng dụng. Thông qua các truy vết này, ứng dụng sẽ giúp cảnh báo ngay 

nếu người dùng đã từng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 để kịp thời có 

biện pháp xử lý và hỗ trợ cảnh báo cho người dùng. 

2. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài 

truyền thanh cấp xã, tuyên truyền lưu động, vận động người dân cài đặt ứng 

dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những 

người có khả năng bị lây nhiễm nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng 

dập dịch. 

3. Thông tin chi tiết và tài liệu tuyên truyền về ứng dụng Bluzone được 

đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu.  

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 152/KH-STTTT ngày 08/02/2020 về việc 

truyền thông đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới vi rút Corona gây ra). 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

(1) Báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluzone: Đợt 1 đến hết ngày 

10/8/2020. Kết quả đợt sau đó theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống 

Covid19 của thành phố. 

https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu
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(2) Báo cáo kết quả các hoạt động truyền thông theo cấp độ với các chỉ 

tiêu truyền thông, đợt 1 vào ngày 10/8/2020, cụ thể: 

TT Phương thức thông tin Số lượng Tỷ lệ % Ghi chú 

1 Truyền thanh   Đối với các phường, 

xã 

2 Tin, bài  
  Đối với TT VH-TT, các 

phường, xã 

3 Tuyên truyền lưu động   
Đối với TT VH-TT, các 

phường, xã 

4 Cộng tác viên tuyên truyền 

đã hoạt động 

   

5 Hình thức khác   … 

 (3) Đề xuất, kiến nghị về công tác truyền thông. 

 UBDN thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp triển 

khai./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND (b/c); 

- CPVP, CVVX; 

- Trang Thông tin điện tử TP;           

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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