
Số 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; 

Điện thoại: (0272) 3824888, Fax: (0272) 3523567, Email: stt@longan.gov.vn . 

UBND TỈNH LONG AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:            /STTTT-BCTT 

V/v tuyên truyền cài đặt ứng dụng 

Bluezone và đăng, phát các tài liệu 

tuyên truyền về phòng, chống dịch 

COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày          tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh - Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4559/UBND-VHXH ngày 03/8/2020 của UBND 

tỉnh, V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; tiếp theo Công văn 

1610/STTTT-BCTT ngày 31/7/2020, V/v phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về 

phòng, chống dịch COVID-19; Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) đề 

nghị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền về ứng dụng Bluezone:  

 a) Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng 

Thông tin điện tử, Trung tâm VHTT-TT huyện, thị xã, thành phố:  

- Tổ chức tuyên truyền việc cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng 

Bluezone theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Mục 10 Công văn 4559/UBND-

VHXH.  

- Tải tài liệu tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu (cụ thể là: 

file video tuyên truyền 15 giây, audio phát thanh – toàn quốc, câu hỏi thường 

gặp,… phù hợp với các phương tiện của Báo, Đài, Cổng, các phương tiện của 

Đài truyền thanh huyện, truyền thanh cơ sở) để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng 

đến người dân cài và sử dụng ứng dụng Bluezone. 

b) Đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, 

thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan triển khai, quán triệt 

CBCCVC-LĐ, đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn cài đặt và sử dụng 

ứng dụng Bluezone. 

mailto:stt@longan.gov.vn
https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu
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c) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Nhắn tin trên kênh 

Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Long An” với nội dung sau:  

“Bộ TT&TT, Bộ Y tế đề nghị người dân cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc 

gần Bluezone trên điện thoại của mình và người thân để nhận được cảnh báo 

nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Cài đặt đơn giản, nhanh chóng tại 

https://go.zalo.me/bluezone. Trân trọng !”. 

2. Tổ chức tuyên truyền một số tài liệu phòng, chống dịch COVID-

19 do Sở TTTT tổng hợp từ nguồn Bộ TTTT, Bộ Y tế và các trang thông 

tin chính thống (đính kèm tại đường dẫn tại địa chỉ: 

https://1drv.ms/u/s!Ap2uc_Ywbfy_qUJY4RcLM14aZyAx?e=6MRIjD): Đề 

nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng để tuyên truyền đến CBCCVC-LĐ và người 

dân bằng các hình thức, phương tiện hiện có. Cụ thể: 

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:  

- Thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt nội bộ, tổ chức tuyên truyền, 

quán triệt toàn thể đơn vị trực thuộc và CBCCVC-LĐ để biết, chấp hành nghiêm. 

- Đăng tải, chia sẻ lên website, các nhóm mạng xã hội (facebook, zalo,…) 

của cơ quan, đơn vị để lan tỏa thông tin, tuyên truyền  rộng rãi đến các tầng lớp 

nhân dân trong tỉnh, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

b) Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh:  

- Ưu tiên bố trí thời lượng, diện tích, tăng tần suất đăng, phát các tài liệu, 

tin bài tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Cập nhật liên tục, chính 

xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh từ nguồn tin chính thức của BCĐ 

Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế và BCĐ tỉnh để nâng cao trách 

nhiệm, ý thức cảnh giác của người dân; kịp thời phản bác các tin giả, tin bịa đặt, 

gây hoang mang dư luận về dịch bệnh. 

- Chủ động cập nhật và triển khai nhanh, kịp thời các chủ trương chung, 

phương châm của Đảng và Nhà nước; hoạt động chỉ đạo, chủ động thực hiện 

đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành trong ứng phó với diễn biến mới của 

dịch COVID-19. 

c) UBND huyện, thị xã, thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền đồng bộ bằng mọi hình thức, kênh thông tin 

(truyền thanh, website, mạng xã hội, cổ động, trực quan, tuyên truyền miệng,...) 

để thông tin tuyên truyền sâu rộng đến người dân. 
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- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tăng thời lượng 

phát sóng các tài liệu tuyên truyền này và các hướng dẫn tuyên truyền của cấp 

trên; chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống và bám sát tình hình 

thực tế địa phương để tuyên truyền phù hợp; tích cực phối hợp với Báo, Đài tỉnh 

để đưa tin, bài phản ánh kịp thời về hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 

của địa phương. 

- Chỉ đạo Ban biên tập website và các đơn vị trực thuộc đăng tải, chia sẻ 

các tài liệu tuyên truyền này lên website, các nhóm mạng xã hội (facebook, 

zalo,…) của cơ quan, đơn vị để lan tỏa thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định 

về phòng, chống dịch COVID-19. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực BCĐ tỉnh – Sở Y tế (báo cáo) 

- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT; 

- Lưu: VT, BCTT (01). 

(VB điện tử) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Cao Chánh 
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