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phOng chong djch Covid- 19 trén 

dja bàn huyn 

Hoa Lu, ngày tháng 8 nám 2020 

Kinh gi:ri: 

- Các phàng, ban, ngành doàn th cüa huyn; 

- UBND các xâ, thj trân. 

Thrc hin cong van s 486/UBND-VP6 ngày 03/8/2020 cüa UBND tinh 
Ninh BInh v vic tuyen truyn cài d.t irng diing Bluezone phiic vi cong tác 
phông chng djchCovid- 19 trên dja bàn tinh, Cong van s 105 9/STTTT-CNTT 

ngày 04/8/2020 cüa Sâ Thông tin- Truyn thông v vic d.y mtnh irng diing 
CNTT, tuyên truyn cài dt irng diing Bluezone phic vi cong tác phông chng 
djch Covid-19 trén dja bàn tinh. 

D tang cuing kim soát, phông chng djch bnh Covid-19 trên dja bàn 
toàn huyn thông qua i'rng diing cOng ngh thông tin, üng ding Bluezone (irng 
diing h trçi truy vt nhanh nhüng nguYi có nguy Co lay nhim). Uy ban nhân dan 
huyn yêu cu: 

1. Trin khai cài dt frng diing Bluezone 

- Các phbng, ban, ngành, doàn !h thu3c huyn; UBND các xd, thj fran: 
tang cuäng tuyên truyn, 4n dng phông djch, yêu c,u toàn b can b, cong 
chirc, viên chirc, ngithi lao dng nu có din thoai thông minh thI phài cai dtt 
Bluezone, timg can b phãi guong mu cài dt cho mInh và cho nguôi than. Co 
quan, dcin vj cir ngis?i ghi nhn các boat  dng ra vào tri sà, yeu cAu mi ngii 
dn lam vic phâi cài dt và chy irng diing. Däng tãi các ni dung tuyên truyn, 
hu&ng dn cho ngu?i dan cài dt irng diing Bluezone trén trang thông tin din t1r 
cüa huyn, cüa xâ, thj tr.n. 

- Lien doàn Lao d3ng huyn, Huyn ctoàn, H3i Lien hp Phy nfr huyn: 
phát dng doàn viên cong doàn, hi viên; doàn viên thanh niên trong t chüc 
mInh cal d.t và hrâng dn nguêi dan noi mInh sinh sng cài dt và sir ding i.'rng 
diing Bluezone. 

- Plthng Giáo dye- Dào 4w huyn: Chi dao  các tru&ng hçc yêu cu h9c 
sinh có din thoai di dtng thông mirth cài dt cho mInh và cho ngthi than. 



- Trung tam V ii huyn: Hi.râng dn cho bnh nhãn và ngiiô'i nhà cài dt và 
si'r diing 1rng ding Bluezone khi dn khám, chüa bnh ti trung tam và các tr.m y tê. 

- Trung tam Van hóa- TIJ thao và Truyn thanh huyn: tang cu&ng thà'i 
hxçing tuyên truyn trén song Dài truyn thanh huyn, dài truyn thanh các xã, thj 
tr.n v nghia cüa vic cài dt Ung d%ing phát hin tip xOc gtn Bluezone; huàng 
dn các btrâc d cài dt Bluezone trén din thoai thông minh... 

, - . - UBND cac xa, th tran: 
Chi dao  các các t chüc doàn th, t dan ph, thôn, xóm di tüng ngô, gO 

trng nhà d tuyên truyn hixOng dn ngir?ii dan cài d.t và sr dung Bluezone. Chi 
dao Doàn Thanh niên, Hi Ph%i nir phát dng phong trào cài dt và h trçl nguOi 
dan cài Bluezone. 

D nghj các nhà hang, khách s?n,  t chIrc, doanh nghip... trén dja bàn ph 
bin, khuyn nghj khách hang cài Bluezone khi sü ding djch vi.i hoc ra vào trii sâ. 

2. Dy m,nh frng diingcông ngh thông tin trong chi dio diu hành. 
- Tang cung sir diing H thong quân l van bàn diu hânh cUa huyn d xü l 

cong vic, thrc hin trit d k s cüa t chirc, Ca nhân trong giri nhn van bàn din 
tü trén h thng; 

- Dy m?nh  tip nhn h sci trrc tuyn; trã k& qua qua djch vi buu chInh cong 
Ich; chi dao  theo dOi, phân cong xr l và trã h sor giài quy& thu tiic hành chmnh cUa 
tê chrc, cong dan trên cng djch v cong Quc gia, Cng djch vi cong và H thng 
thông tin mt cra din tir cüa tinh theo dOng quy djnh. 

- TIch circ chu.n bj các diu kin phiic vi sir d1ing H thng Hi nghj trirc 
tuyn cüa tinh d hçp trirc tuyn tü dim cu cp tinh vOi các dim cAu cp huyn, 
cp xä; tr dim cu cp huyn tói dim cu cAp xã. 

Trén day là mOt  s ni dung chU yêu, Uy ban nhân dan huyn yêu cAu các 
cton vj nghiêm tOe trin khai thire hin./ 

Noi nI,n: 
- Nhi.r trén; 
- Thuông trirc Huyn i1y, HDND huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Trang thông tin din tCr huyn; 
- Luu VT. 
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