
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
____________ 

Số:             /UBND-TH 

V/v tăng cường cài đặt và sử dụng 

phần mềm ứng dụng Bluezone để 

phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

   Kính gửi:  

         - Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thị xã; 

         - Các cơ quan tỉnh, Trung ương trên địa bàn thị xã; 

         - Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã; 

         - Các Trường THPT trên địa bàn thị xã; 

         - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2309/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Trong thời gian qua, việc cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Bluezone 

để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã chưa được tích cực thực hiện. 

Vì vậy, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển 

khai 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng phần 

mềm ứng dụng Bluezone; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân 

thực hiện để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 

- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã;                                                                            
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Các ban, ngành thuộc Thị ủy; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- TV BCĐ PC dịch COVID-19 thị xã; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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