
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /SGDĐT-VP 

V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt 

ứng dụng Bluezone 

Đắk Lắk, ngày     tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 Thưc hiện Công văn số 7375/UBND-KGVX, ngày 18 tháng 8 năm 2020 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone; nhằm góp phần 

phòng chống một cách hiệu quả dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT) yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc quản lý của 

cơ quan, đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động thông minh của cá 

nhân và gia đình; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào, ra của người đến 

làm việc tại cơ quan, đơn vị và đề nghị mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy 

ứng dụng Bluezone (đối với người có sử dụng điện thoại thông minh).  

2. Đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên các Cổng/Trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị. 

(Tài liệu tuyên truyền và thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone được đăng 

tải trên website: https://www.bluezone.gov.vn).  

 Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Như trên; (để thực hiện); 

 - Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng CMNV (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 

 

https://www.bluezone.gov.vn/
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