UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:571/STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng
Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Báo Quảng Trị;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao các huyện, thị
xã, thành phố;
- Các cơ quan có trang thông tin điện tử/ thông tin điện tử tổng
hợp, trang mạng xã hội
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về triển
khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch Covid19 và tiếp tục triển khai 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; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên các
phương tiện thông tin đại chúng. Các nội dung tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng
dụng Bluezon trên thiết bị di động được đăng tải trên Website:
https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu, gồm:
1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông: Tải file
2. Biểu mẫu truyền thông: Tải file
3. Audio phát thanh-Toàn quốc: Tải file
4. Tài liệu hướng dẫn vận động cài đặt: Tải file
5. Tờ rơi hướng dẫn cài đặt: (Đang chờ cập nhật phiên bản mới)
6. Video hướng dẫn cài đặt: Tải file
7. Poster truyền thông công cộng: Tải file
8. FAQ-Câu hỏi thường gặp: Tải file
9. Video tuyên truyền 8 giây: Tải file
10. Video tuyên truyền 15 giây: Tải file
11. Video tuyên truyền 30 giây: Tải file
12. Banner truyền thông: Tải file
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, UBND các huyện,
thị xã, thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin-Thể
dục thể thao các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có trang thông tin điện tử/
thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên
truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone (lựa chọn nội dung, hình thức tuyên
truyền phù hợp, trong đó có việc chiếu lên các màn hình điện tử trên địa bàn).
Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TT&TT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (p/h);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (p/h);
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Nguyễn Hoàn
Cơ quan: Sở Thông tin
và Truyền thông, Tỉnh
Quảng Trị
Chức vụ: Phó Giám đốc
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