
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH BẮC KẠN 
 

Số: 591 /LĐLĐ-CTCS 

V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ 

cài đặt ứng dụng Bluezone 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Kạn, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  

- Các Công đoàn ngành;  

- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành trung ương  

đóng trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 850/TLĐ, ngày 17/8/2020 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Công văn số 4482/UBND-VXNV, ngày 04/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng 

Bluezone, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể đoàn viên, người lao động tại các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp về tầm quan trọng của “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc 

gần - Bluezone” trên điện thoại thông minh nhằm giảm thiểu lây lan trong cộng 

đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường. 

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

đăng tải trên https://bluezone.gov.vn/ 

2. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp yêu cầu, hướng dẫn 

toàn bộ đoàn viên, CNVCLĐ có điện thoại thông minh thì phải cài ứng dụng 

Bluezone. Thời gian hoàn thành muộn nhất vào ngày 20/8/2020.  

Link tải ứng dung Bluezone như sau:  

Trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone   

Trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về LĐLĐ tỉnh (theo mẫu) trước ngày 

25/8/2020 qua địa chỉ mail congtaccs.ldld@backan.gov.vn hoặc ZALO “Ngọc 

Liêm Công Đoàn Bắc Kạn” (số điện thoại kết nối ZALO: 0943013111 hoặc 

Username: ngocliem80). Riêng các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành 

có trách nhiệm tổng hợp kết quả việc triển khai của toàn ngành, địa phương mình 

để báo chung về Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện./.  

 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 

https://bluezone.gov.vn/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone
https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685
mailto:congtaccs.ldld@backan.gov.vn


MẪU BÁO CÁO 

Kết quả triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone 

(Kèm theo Công văn số      /LĐLĐ-CTCS, ngày 18/8/2020 của LĐLĐ tỉnh) 

 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO:……………………………………………………… 

 

Tổng số đoàn viên, 

CNVCLĐ 

Số người đã cài 

đặt ứng dụng 

Bluezone 

Số người chưa cài 

đặt ứng dụng do 

không có điện 

thoại thông minh 

Ghi chú 

 

    

 

TM. BAN CHẤP HÀNH (BAN THƯỜNG VỤ) 

CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH) 

 

 

 

…………………………….. 

 

 




