
GIAMflOC 

It  ~jj (t 
: 1 

Ngiin COng Van 

IVn u/ian: 
- Nhu trôn; 
- Ban Cjiám doe; 
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UBND TfN1I NINH TFIUiN 
BAN QUAN L VQG PHIJ'OC BIN!! 

S: 0 /BQLVQGPB-TCITC 
V/v trin khai l'rng ding Bluezone ((Yng 

ding phát hin tiêp xüc gân) 

CONG HOA XA 1101 CIIU NGIIIA V!T NAM 
Ic 1p—Trdo —Hnhph(ic 

Ninh Thuán, ngày0Itháng 8 nàm 2020 

KInh gui: 
- Dan vi tic thuc Ban Quân 1' VQG Phu'âc Binh; 
- Các phông chuyên mon. 

'I'hrc hin Cong van so 2764/UBND-KTTI-I ngày 04/8/2020 cña Uy ban 
nhân dan tinh ye vic triCn kh.ai  irng dung Bluezone (Ung dung phát hin tiêp 
xi:ic gân); 

U'ng ding Bluezone nhm cãnh háo ngu?i dung nu tiêp xüc gn vOi 
nguôi nhiCm COVID- 19 rnt cách nhanh chóng, kip thai, chInh xác; khuyCn 
nghj nguii sU dung irng ding Bluezone cüng tham gia bâo v6 cong dOng truóc 
di djch COVIJ)-19. D6 cong tác quàn 1, phát hin, truy vet, cãnh báo khi có 
tiCp xiic vâi nguii nhim COVID-19 dt hiu qua cao nhât, gop phân ngãn 
ngira, day lñi dch bnh trCn dja bàn tinh, 

Giám.dc Ban quán 1 Vu'n quc gia Phu9c Binh có ' kin nhu' sau: 

1. D6 nghi Lãnh dao các dan vi trirc thuc, các phông chuyCn mon ph 
biCn và yCu câu các cong chic, viên chrc dang dfing din thoi thông minh, cài 
d1t iirng dung Bluezone a báo cáo sO !u'çlng cong chuc, viCn ch'Lrc dâ cal trng 
diing ye 1i cho phông To chuc - Hành chInh truOc ngày 1 0/8/2020. Thông tin 

Mi áng ding Bluezone nliw sau: https://ww,v.hIuezone.ov. vn/ 

2. PhOng i' chüc-Hãnh chInh có trách nhim theo döi, giárn sat, don dôc 
viêc thuc hin cüa các phông chuyên rnôn, dan vi trirc thuc theo các khoàn nCu 
trCn, dOng thôi báo cáo kCt qua thirc hin cho Sâ Thông tin và TruyCn thông, 
Ban giám doe. 

Vy, dc nghj các phông chuyCn môn, don vi trtrc thuc nghiCm tOc thirc 
hiên./. 


