
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 597/LĐLĐ-CTCS 

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn 

 cài đặt ứng dụng Bluezone 

Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2020 

  

 Kính gửi:  

- Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

  - Các công đoàn khối trực thuộc trung ương. 
 

Để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch 

Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình 

hình mới; trong đó có chỉ đạo tuyên truyền vận động người dân có điện thoại thông 

minh cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Tuy nhiên, tính đến ngày 

13/8/2020, tỉnh Quảng trị mới có 113.999 người dùng Bluezone, chiếm 18,03% dân 

số tỉnh (chưa đạt mục tiêu đề ra 40-50% dân số). 

Thực hiện Công văn số 3733/UBND-VX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên tuyền, 

hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, 

đảm bảo 100% đoàn viên, CNVCLĐ dùng điện thoại thông minh được cài ứng dụng 

Bluezone. 

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng 

tải trên địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn/ 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo 

cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ tỉnh (theo mẫu đính kèm) trước ngày 20/8/2020, 

sau đó tiếp tục cập nhật số liệu, báo cáo định kỳ 01 tuần/lần, gửi về LĐLĐ tỉnh 

(qua Ban Công tác cơ sở, email: bancongtaccosocdqt@gmail.com) vào thứ 6 hàng 

tuần./. 

 

Nơi nhận:                                               
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, CTCS.                                                                    

TM.BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

mailto:bancongtaccosocdqt@gmail.com


 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LĐLĐ (CĐN)........................................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-............ 

 

.................., ngày         tháng      năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc cài đặt ứng dụng Bluezone 

 

 

 

TT 

 

NỘI DUNG 

 

ĐVT 

(người) 

 

1 Tổng số đoàn viên, người lao động (trong các đơn vị có tổ chức 

công đoàn) 

 

 

2 

Trong đó: 

+ Số đoàn viên, người lao động có điện thoại thông minh 

 

+ Số đoàn viên, người lao động có điện thoại thông minh đã cài đặt 

Bluezone 

 

 

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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