
 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Báo Hà Tĩnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone 

(văn bản kèm theo), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố quan tâm, triển khai thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-TTH ngày 

01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài 

đặt ứng dụng Bluezone đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân 

dân trên địa bàn. 

2. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh thực hiện tuyên truyền trên sóng truyền hình, báo in, báo điện tử, trang 

thông tin điện tử, trang Fanpage của cơ quan mình để thông tin, hướng dẫn đến 

được với toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.   

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

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

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VT, TTBCXB1. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Thành 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:      /STTTT-TTBCXB 

V/v triển khai tuyên truyền 

cài đặt ứng dụng Bluezone  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày  02 tháng 8 năm 2020 

https://www.bluezone.gov.vn/
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