
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 1490  /SNN-TCHC 
Về việc tiếp tục tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

Bluezone trên thiết bị điện thoại 

 thông minh 

Quảng Trị, ngày 14  tháng 8 năm 2020 

      

     Kính gửi:   

- Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; 

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Bí thư đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT. 
 

 

 

Thực hiện văn bản số 3733/UBND-VX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone 

trên thiết bị điện thoại thông minh; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên đia bàn tỉnh 

trong tình hình mới, trong đó có chỉ đạo việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng 

dụng Bluezone để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tính đến ngày 

13/8/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị mới có 113.999 người dùng Bluezone, 

chiêm 18,03% dân số tỉnh và chưa đạt mục tiêu đề ra (40-50% dân số). 

Để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch 

COVID-19 và thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, nâng 

cao tỷ lệ người dùng ứng dụng Bluezone; Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu 

Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Chủ tịch 

Công đoàn cơ sở, Bí thư đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo quyết liệt 

việc tuyên truyền cài đặt Bluezone đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt 

cho người thân, người dân quanh khu vực sinh sống. 

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

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

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn 

vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:      
 - Như trên; 

 - Các PGĐ Sở;                                                                         

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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