
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-BCVTCNTT 

V/v đôn đốc triển khai cài đặt                     

ứng dụng Bluezone  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày         tháng        năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh. 
              

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 Công văn số 276/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 110/THH-VP ngày 29/01/2021 của Cục Tin học hóa, 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng 

Bluezone, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 93/STTTT-

BCVTCNTT ngày 02/02/2021, trong đó đề nghị các cơ quan tuyên truyền đẩy 

mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và gửi kết quả triển khai về Sở Thông tin và Truyền thông trước 

ngày 08/02/2021. 

Tuy nhiên, đến ngày 22/02/2021, mới có 02 cơ quan gửi báo cáo (Sở Xây 

dựng, Sở Giao thông Vận tải), 04 cơ quan gửi văn bản chỉ đạo triển khai trong nội 

bộ (UBND huyện Lý Nhân, UBND huyện Thanh Liêm, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Công Thương). 

Để có số liệu báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện các 

nội dung tại Công văn số 93/STTTT-BCVTCNTT ngày 02/02/2021 và báo cáo 

kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 26/02/2021. 

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

đăng tải trên: https://www.bluezone.gov.vn. 
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Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Thông tin - Báo chí - 

Xuất Bản (ĐT: 0975.836.850); Ông Đỗ Văn Trinh, chuyên viên Phòng Bưu chính 

- Viễn thông - Công nghệ thông tin (ĐT: 0916.862.333)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TT&TT (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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