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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

        Tuyên Quang, ngày       tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.                       

Thực hiện Văn bản số 1179/CV-BCĐ ngày 06/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh Viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của Virut Corona 

về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

COVID-19; Căn cứ Văn bản số 525/STTTT-TTBCXB ngày 07/8/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng 

chống COVID-19, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc 

Sở như sau: 

1. Yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động có điện thoại 

thông minh phải cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

COVID-19 giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông tin chi tiết về ứng 

dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên 

https://www.bluezone.gov.vn. Triển khai việc ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, 

yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.  

2. Tiếp tục thông tin tuyên truyền và yêu cầu những người từ Đà Nẵng và các 

địa phương có bệnh nhân Covid-19 về địa phương phải thực hiện khai báo y tế trực 

tuyến và ứng dụng Bluezone (tại địa chỉ: https://ncovi.vn và 

https://www.bluezone.gov.vn) hoặc báo với chính quyền địa phương, phải tự theo 

dõi sức khỏe tại nhà nếu có Ho, sốt phải báo ngay bằng điện thoại cho cán bộ y tế 

tại Trạm Y tế/cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng nếu có dấu 

hiện cảm cúm và triệu chứng ho, sốt, khó thở... để được hướng dẫn và đăng ký 

khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định về phòng, chống dịch.  

3. Thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nghiêm túc thực 

hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông, rửa 

tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch 

rửa tay nhanh... tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác. 

4. Văn phòng theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực 

hiện Văn bản số 1179/CV-BCĐ ngày 06/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống 

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


dịch bệnh Viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của Virut Corona và Văn bản số 

525/STTTT-TTBCXB ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông; tổng 

hợp, báo cáo kịp thời theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: Văn thư, VP. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Nguyễn Sơn Lâm 
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