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             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                  Hòa Bình, ngày         tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:  Các phòng trực thuộc Sở; 

 

Căn cứ 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. 

Ứng dụng Bluezone là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với 

người nhiễm qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng, chính xác, góp 

phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19. 

Thực hiện Công văn số 1287/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng 

phát hiện tiếp xúc gần Bluezone (đã gửi trên hệ thống văn bản điều hành). Để 

có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. Lãnh đạo Sở đề nghị đồng chí Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh Văn 

phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở triển khai tới cán bộ, công chức trong phòng 

thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, cụ thể như sau: 

- Các đồng chí Trưởng các phòng vận động, tuyên truyền, yêu cầu toàn 

thể cán bộ, công chức trong phòng thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên 

điện thoại thông minh. 

- Ban biên tập trang Thông tin điện tử Sở Tài chính có trách nhiệm đưa 

tin tuyên truyền sử dụng, hướng dẫn cái đặt ứng dụng Bluezone (Tài liệu tuyên 

truyền được đăng tại: https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu) và đăng tải ứng 

dụng Bluezone trên địa chỉ website của Sở tại địa chỉ: 

https://www.sotaichinh.hoabinh.gov.vn 

- Phòng Tin học và Thống kê cử công chức hướng dẫn cán bộ, công 

chức trong cơ quan cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.  

Đề nghị đồng chí Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh Văn phòng Sở, 

Chánh Thanh tra Sở tổ chức triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (QD); 

- Lưu: VT; 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

   Bùi Văn Đức 
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