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Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 8 năm 2020

V/v Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên
truyền phòng, chống Covid-19

Kính gửi:
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Các phòng, Ban thuộc Sở Giao thông vận tải;
Thực hiện Công văn số 1405/STTTT-TTBCXB ngày 04/8/2020 của Sở
Thông tin và truyền thông V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở và Văn Phòng Ban
ATGT tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, theo các kịch bản của
ngành Y tế để triển khai thực hiện tuyên truyền góp phần bảo vệ sức khỏe, tính
mạng cho nhân dân, hạn chế thiệt hại ở thấp nhất do dịch bệnh gây ra; không gây
hoang mang lo lắng trong cộng đồng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, giảm thiểu
các tác động kinh tế của dịch bệnh.
2. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông vận
tải thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại smartphone. (Liên
hệ với văn phòng qua Đ/c Trường để hướng dẫn cài đặt).
Khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại Smartphone và bật kết nối
bluetooh, ứng dụng sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với các thiết bị khác đang cài đặt
ứng dụng. Thông qua các truy vết này, ứng dụng sẽ giúp cảnh báo ngay nếu người
dùng đã từng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 để kịp thời có biện pháp xử
lý và hỗ trợ cảnh báo cho người dùng.
3. Văn phòng Sở triển khai thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch Covid –
19 trên màn hình led của cơ quan và qua hệ thống ioffice đến toàn thể công chức,
viên chức và người lao động thuộc Sở.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, Ban, đơn vị triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT.
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