
UY BAN NHAN DAN 
HUYN HOA Lif  

St: I UBND -VHTT 
V/v trin khai tuyên truyn cài dt i:rng ding 
Bluzone dé phiic viii cong tác phOng, chOng 

djch bênh COVID-19 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc hip - Tur do - Hinh phñc 

Hoa Lit, ngày tháng nàm 2020 

Kinh giri: 
- Các ca quan, ban, nganh, doàn th trén da bàn huyn; 
- UBND các xâ, thj trân. 

Thirc hin cong van 486/UBND-VP6 ngày 03/8/2020 cüa UBND tinh Ninh 
BInh ye viêc triên khai tuyen truyên cài dt 1rng diing Bluzone dê phiic vçi cong tác 
phông, chông djch bnh COVID - 19. U' Ban nhân dan huyn Hoa Lu yêu câu các 
cci quan, ban, ngành, doàn the trên dja bàn huyn, UBND các xà, thj trân thrc hin 
nhiêrn vu sau: 

A A A A 9 P A A To chtrc trien khai thrc hiçn dong 1oit 10 giai phap tuyen truyen cal dit 
lung dung Bluezone d phiic v1i cong tác phông, chông Djch bnh COVID-19 cii 
th sau: 

1 .Tuyên truyn phông djch, yêu cu toàn bô can bö, cong cht'rc, viên chrc, 

ngi.rôi lao dng... nu có din thoi thông minh thI phâi cài dt Bluezone. Ca quan, 
dan vj Cu ngi.ri ghi nhn các ho.t dng ra vào tr su, yêu cu mi ngithi dn lam 

vic bi&, cai dt và chiy 1mg dung. 
2. Các xä, thj tran chi dao cac doàn th, t dan ph di 11mg nhà phát th roi 

tuyên truyn huàng dn ngui dan cài dt và sIr diing. 
3. Doàn Thanh niên, Hi Phii nct phát dng phong trào cal dt và h trçi ngu1mi 

dan cài Bluezone. 

4. Các ca sIr ctào tao yêu cu hoc sinh, sinh viên có din thoi di dng thông 
rninh cài d.t cho mInh và cho nguIri than. 

5. Hin thj thông báo d nghj cài dt Bluezone và thông tin huOng dn cài dt 

trên các kênh wifi cOng cong, phuang tin giao thông vn tái.... Khách du ljch den 

dja bàn cn than duoc ngay thông báo cài d.t Bluezone trén din thoi. 
6. Các nhà hang, khách sn, t chlrc, doath nghiêp,... trên dja bàn ph bin, 

khuyn nghi khách hang cài Bluezone khi sIr ding djch vii hoc ra vào trii sIr. 

7. Trin khai nhn tin trén Zalo và SMS cho ngu&i dan d nghj cal dt 
Bluezone và djnh kS'  nh.c  1a• 

8. T chic dua tin và djnh k' nhâc 1ai  trên các phucing tin phát thanh. 
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No'i n/tan: 
- Nhtr trên; 
- lhirOng trrc Huyn ñy; 
- Lãnh do UBND huyn; 
-LmiVT. 

KT.CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

 

Nguyn Thi Cue 
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9. Trin khai tuyên truyn dn ngui dan trén dja bàn thông qua h tMng 
truyn thanh c s (xã, phung) và djnh k' nhc lai. 

10. Trin khai hInh ãnh tuyên truyn bàn in và dan noi cong cong, dim dông 
nguii. Bàn din tfr chiu a các bang din tü và các dja dirn cong cngJ  f- 
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