
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SYT-VP Khánh Hòa, ngày           tháng       năm 2021 

V/v tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên cổng/ 

trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội, màn hình điện tử tại các tòa 

nhà cao tầng, khu đô thị 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

 
 

Sở Y tế nhận được Công văn 219/STTTT-TTBCXB ngày 29/01/2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thong về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội, màn hình điện tử tại các 

tòa nhà cao tầng, khu đô thị. Nội dung Công văn đề cập thực hiện Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

Căn cứ nội dung yêu cầu tại tại công văn nói trên, Sở Y tế yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện đăng tải thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và tuyên truyền về ứng dụng Bluezone theo nội dung tại mục 5 

Công văn này trên cổng/trang thông tin điện tử, trang fanpage trên mạng xã hội 

do cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc triển khai tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, trang fanpage trên 

mạng xã hội do các cơ quan, đơn vị trực thuộc thiết lập. 

2. Các đơn vị sở hữu, quản lý hệ thống, thiết bị màn hình điện tử trong 

thang máy và ngoài trời (gồm cả các bảng điện tử tấm lớn ngoài trời) thuộc 

phạm vi quản lý thực hiện đăng thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền về ứng dụng Bluezone theo nội dung tại 

mục 5 Công văn này. 

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên thuộc quản lý của cơ quan, 

đơn vị sử dụng ứng dụng Bluezone và tăng cường các biện pháp phòng ngừa 

dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Nội dung tuyên truyền: 

a) Thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được 

đăng tải tại địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=12_QnjCPHZ8 (video 

clip); https://vnanet.vn/vi/graphic/suc-khoe-7/chung-song-an-toan-voi- dai-dich-

covid-19-5267695.html (đồ họa). 

b) Tài liệu về ứng dụng Bluezone: 

- Tài liệu, poster, video clip sử dụng để đăng phát trên màn hình điện tử, 

cổng/trang thông tin điện tử, các trang fanpage trên mạng xã hội được đăng tải 

http://www.youtube.com/watch?v=12_QnjCPHZ8
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tại địa chỉ: https://bit.ly/tailieubluezone. 

- Các tài liệu tuyên truyền khác về ứng dụng Bluezone tham khảo tại địa 

chỉ: https://www.bluezone.gov.vn (chọn mục Tài liệu). 

Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các 

nội dung trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng, Th.Tra Sở (VBĐT); 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 

http://www.bluezone.gov.vn/
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